SMĚRNICE
VEDOUCÍ DRUŽSTEV PŘI OFICIÁLNÍM VÝJEZDU REPREZENTACE DO ZAHRANIČÍ
Tato směrnice je základním dokumentem pro zajištění kvalitního vedení vyslaného družstva
na mezinárodní závody, důstojné reprezentace České republiky.

1. Základní podmínky a zásady nominace vedoucího družstva (VD)
1.1 Nominaci schvaluje VV na základě návrhu Komise disciplíny, příp. viceprezidenta pro
sport
1.2 Navržený VD musí být členem ČJF, stávající, nebo bývalý jezdec, funkcionář v dané
disciplíně dle konkrétních závodů
1.3 Musí znát pravidla dané disciplíny FEI, veterinární a všeobecná pravidla FEI
1.4 Navržený musí být bezúhonný, se základními morálně-volnými vlastnostmi pro výkon VD
1.5 Zvládá angličtinu minimálně na komunikační úrovni, znalost dalšího světového jazyka
výhodou
1.6 Má organizační schopnosti mj. prokázáním vedením klubových zahraničních výjezdů,
popř. asistencí VD min. při dvou výjezdech
1.7 Není žádoucí pověřovat funkcí VD některého z jezdců, či jiného člena výpravy,
kumulování funkcí se nedoporučuje
1.8 VD má ze strany ČJF cestovné a diety v zákonné výši. Vedle toho mu náleží odměna ve
výši stanovené pro daný kalendářní rok výkonným výborem. Tato odměna není
aplikována v případě (mimořádném) souběhu s jinou rolí (jezdec, trenér, veterinář atd..)
1.9 Součástí nominace VV je smlouva mezi ČJF a VD, její přílohy tvoří mj. Reprezentační řád
ČJF (z 9. 5. 2017), Povinnosti vedoucího družstva dle Všeobecných pravidel ČJF – viz
přílohy níže

2. Povinnosti vedoucího družstva
2.1 - před odjezdem
Seznamte se s aktualizovanými pravidly FEI a aktualizovanými antidopingovými
pravidly, obojí je dostupné na stránkách ČJF www.cjf.cz
Důkladně si prostudujte rozpis závodů, kterých se budete účastnit.
Prověřte si, co všechno na daný výjezd hradí ČJF a popřípadě pořadatel a podle
potřeby a rozpisu vyberte zálohu. Informujte členy týmu, co si budou hradit sami.
Informujte se u sekretáře ČJF o povinnostech vyplývajících ze sponzorských smluv
s partnery jednotlivých výjezdů. Vyzvedněte případně reprezentační vybavení pro
jezdce a koně.
Seznam přihlášených jezdců obdržíte na ČJF dle nominativních přihlášek na dané
závody.

Požádejte sekretáře ČJF, aby Vás informoval o komunikaci s organizátorem, včetně
potvrzení přijetí přihlášek a informace o veškerých změnách ze strany organizátora.
Ještě před odjezdem si prověřte, zda mají všichni zúčastnění koně v pořádku
mezinárodní pasy koní. Zda jsou platné, prodloužené a podepsané majitelem, zda je
v pořádku popis koně a číslo čipu, očkování dle veterinárních pravidel FEI, očkování
dle veterinárních předpisů v místě pořádání a krevní testy dle aktuální situace v místě
pořádání závodů a v případě potřeby, zda je v pořádku doprovodné veterinární
osvědčení (Traces).
Ověřte si také, zda má jezdec i kůň pro daný rok prodlouženou mezinárodní licenci
FEI.

2.2 - na místě konání závodů
Dostavit se včas, nejpozději 1 hodinu před zahájením veterinární přejímky.
Po příjezdu vyzvedněte pro váš tým povolení ke vstupu do stájí a sportovišť (nebo
zjistěte, kde probíhá akreditace účastníků), zjistěte startovní čísla koní (nutné
k veterinární přejímce).
Zjistěte umístění ustájení koní vašeho týmu a prověřte jeho kvalitu, včetně fyzické
kontroly boxů (čistota, bezpečnost atd).
Zjistěte, jak a kde v místě probíhá převzetí podestýlky a krmiva.
Seznamte se se závodištěm a s místem a časem veterinární přejímky koní Vašeho
týmu.
Před veterinární přejímkou je vhodné udělat s účastníky výjezdu první schůzku,
nejlépe přímo ve stáji a probrat další postup a průběh veterinární přejímky.
Při veterinární přejímce buďte osobně přítomen, vaše přítomnost je povinná nejen u
předvádění koní pro družstvo ale též koní jednotlivců, abyste byl schopen zodpovědět
případné dotazy či pomoci jezdcům s tlumočením. To samé platí pro eventuální reinspekci koní.
Prověřte, jaké veterinární dokumenty budete potřebovat pro koně Vašeho týmu na
cestu zpět.
Před losováním pořadí družstev je důležité mít schůzku se členy družstva a
eventuálními náhradníky, domluvit pořadí ve kterém budou startovat v soutěži
družstev.
Buďte v každém okamžiku závodů členům svého týmu k dispozici, minimálně na
telefonu, tak, abyste mohli zodpovídat jejich dotazy či řešit případné problémy.
Veškerá komunikace s organizátorem a rozhodčími je vedena Vaším prostřednictvím,
ne osobním kontaktem jezdců, majitelů, ošetřovatelů či trenérů.
Zajišťujete objednávky potřebného množství podestýlky a sena, lůžkovin (v případě
poskytování ubytování organizátorem), stravovací lístky atd.
Přihlašujete (odhlašujete) soutěžící do soutěží.
Potvrzujete přihlášky do soutěží družstev a určujete v nich pořadí přihlášených
jezdců.

Dohodněte se s jezdci na způsobu a čase, kdy Vám budou podklady pro přihlašování
předávat.
Účastnit se všech technických a informativních schůzek, které vyhlásí organizační
výbor nebo sbor rozhodčích a o probíraných skutečnostech neprodleně informovat
své družstvo a jednotlivce (ideálně všechny najednou na týmové schůzce).
Zodpovědnost za způsobilost přihlášených koní, dodržování veterinárních pravidel
všemi členy týmu a chování jezdců v průběhu celých závodů.
Vedoucí družstva musí zůstat v místě konání závodů do té doby, než všichni jezdci
z jeho týmu ukončí své soutěže.
V případě družstva nezletilých je nutný dohled po celou dobu pobytu.
2.3 – po návratu
Do 10 - ti kalendářních dnů vyúčtovat zálohu a předložit zprávu o průběhu výjezdu.

Příloha č. 1
Povinnosti vedoucího družstva dle Všeobecných pravidel ČJF
ČLÁNEK 120: VEDOUCÍ DRUŽSTVA (CHEF D´EQUIPE)

1. Pokud se závodů CIO, FEI Mistrovství, FEI Regionálních, Olympijských nebo
Paralympijských her účastní více než 3 (tři) Sportovci, musí Organizační výbor jmenovat
Vedoucího družstva. Pokud se závodů účastní pouze jednotlivci a Vedoucí družstva není
jmenovaný, Národní federace musí určit jednoho ze závodníků, který bude jako vedoucí
družstva vystupovat.
2. Vedoucího družstva je doporučeno jmenovat na závody CI.
3. Vedoucí družstva se musí zúčastnit všech technických rozprav, které se v souvislosti se
závody konají.
4. Vedoucí družstva je zodpovědný za:
4.1. všeobecný management a způsobilost koní přihlášených na závody a dodržování
Veterinárních pravidel veterináři a ostatními členy týmu;
4.2. přihlašování a odhlašování startujících do soutěží na závodech CIO, FEI Mistrovství,
FEI Regionálních, Olympijských nebo Paralympijských hrách a CI závodech (pokud je
jmenovaný);
4.3. všeobecný management, způsobilost a chování Sportovců, zejména těch, kteří
nedosáhli plnoletosti, a to po celou dobu trvání závodů;
4.4. poskytnutí informací Organizačnímu výboru, které dvojice jsou vybrané do soutěží
družstev.
5. Vedoucí družstva může zaměnit Sportovce nebo koně v rámci zvoleného družstva, ale
nemůže přidat nebo nahradit Sportovce/koně nikým jiným z řad jednotlivců, přihlášených na
závody, ale nevybraných do družstva. Výjimkou je nehoda nebo nemoc, viz 121.3 (pokud
této změně nebrání požadavky Osvědčení o způsobilosti – FEI Mistrovství, Olympijské hry).
6. Vedoucí družstva nesmí na závodech zastávat žádnou další oficiální funkci.

7. Vedoucí družstva nebo Národní federace může určit zástupce, který se bude účastnit
porad nebo plnit další úkoly. Zástupci, i když kvalifikovanému, nejsou přidělená další práva
Vedoucího družstva podle Článku 131.
ČLÁNEK 121: PŘIHLÁŠENÍ STARTUJÍCÍCH
1. Vedoucí družstva musí potvrdit přihlášky do soutěže družstev a jména individuálních
Sportovců podle uzávěrky stanovené Organizačním výborem a v souladu s pravidly
jednotlivých disciplín.
2. Pokud Národní federace přihlásí více Sportovců a koní, než je oficiálně povolený počet v
družstvu, musí Vedoucí družstva určit nejpozději po první prohlídce koní ty Sportovce a koně,
kteří budou členy družstva, pokud pravidla disciplíny neurčují jinak.
3. Pokud Sportovec/kůň, který je člen družstva onemocní nebo má úraz, může být nahrazen.
Změnu musí Vedoucí družstva ohlásit nejméně jednu hodinu před začátkem dané soutěže,
pokud pravidla jednotlivých disciplín neuvádí jinak. Sportovec/kůň, který byl ze soutěže
odhlášen, nesmí startovat v žádné další soutěži.

Příloha č. 2
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

