
Reprezentační řád ČJF 
 
1) Každý soutěžící, který jakýmkoliv způsobem reprezentuje ČJF, je povinen bezvýhradně 

dodržovat veškerá pravidla FEI, oficiální materiály a dokumenty FEI a ČJF, pokyny ČJF a 

vedoucího družstva. 

2) Všichni reprezentanti jsou vždy a ve všech otázkách zcela podřízeni určenému vedoucímu 

družstva (navrhuje vždy  dané disciplíny a schvaluje VV ČJF). Každý reprezentant je povinen 

plně respektovat a naprosto dodržovat jeho pokyny, rozhodnutí a nařízení. 

3) Všichni reprezentanti jsou povinni respektovat pokyny a nařízení ČJF týkající se užívání 

jednotného vybavení jezdce a koně včetně na nich umístěných reklamních a propagačních 

prvků. 

4) Každý reprezentant je osobně zodpovědný za celkový stav (čistotu, neporušenost, úplnost 

a požadovaný vzhled) svěřených prostředků z ČJF. Na pokyn předsedy příslušné komise nebo 

pracovníků sekretariátu ČJF jej v naprostém pořádku předá předem určenému pracovníku na 

určené místo. 

5) Každý soutěžící je osobně zodpovědný za dodržování příslušných pravidel FEI týkajících se 

ústroje, postroje, dopinku, velikosti a umístění reklamy a za dodržování všech technických 

parametrů (např. technické parametry kočárů u spřežení). Každý soutěžící je též osobně 

zodpovědný za své chování a vystupování a to kdekoli v průběhu závodů a transportu. 

6) V případě, že bude některý soutěžící, družstvo nebo skupina vyloučena, diskvalifikována 

nebo jakýmkoli způsobem oficiálně napomínána od oficiálních funkcionářů závodu či 

vedoucího družstva pro porušení bodu č. 5 tohoto řádu, nebudou danému soutěžícímu nebo 

skupině hrazeny prostředky pro reprezentační výjezd od ČJF. 

7) Hrubé porušení pravidel, nerespektování pokynů a nařízení vedoucího družstva či 

nevhodné chování soutěžícího bude projednáno před DiK a bude mít vliv i na jeho případný 

další výjezd. 

8) Žádný soutěžící nejedná s ČJF samostatně, ale vždy výhradně pouze cestou svého 

vedoucího družstva. 

9) Každý soutěžící (majitel) je též vždy osobně zodpovědný za včasné, úplné a řádně 

vyplněné pasy všech koní, které na daný pokyn odevzdá vedoucímu družstva. 

10) V průběhu celých závodů sedí na koni nebo na kočáru pouze oficiální členové výpravy. 

11) Při všech oficiálních příležitostech jedná za všechny soutěžící výhradně vedoucí družstva 

nebo ve zcela výjimečných případech jím pro tuto konkrétní činnost dočasně pověřený 

soutěžící. 

12) V průběhu celého výjezdu je za svěřené finanční prostředky plně odpovědný vedoucí 

družstva. 

13) Vedoucí družstva je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní od návratu předat na 

sekretariát ČJF celkovou zprávu, výsledky a vyúčtování. 



14) Vedoucí družstva vyřizuje všechny záležitosti týkající se závodů a soutěžících. Musí zůstat 

v místě konání závodů do té doby, než všichni jezdci z jeho týmu ukončí své soutěže a  

uběhne 30 minut po vyhlášení oficiálních výsledků. 

15) Každý soutěžící je povinen uhradit jakoukoli vzniklou škodu či pohledávku nebo pokutu, 

která byla na něm vyžadována (pokuty dle pravidel FEI, organizační a pořádkové pokuty a 

poplatky, nesplněné objednávky či veterinární poplatky včetně uložených pokut za zjištěný 

pozitivní dopink). 

16) Každý soutěžící vyslaný ČJF do zahraničí je povinen se seznámit s „Rámcovou pojistnou 

smlouvou“ uzavřenou mezi ČJF a Kooperativou a.s. 

17) Podpisová doložka: 

· Generální sekretář ČJF 

· Předseda disciplíny 

· Reprezentant event. jeho zákonný zástupce 

· Majitel koně 

Schválil VV ČJF dne 09. 05. 2017 


