Česká jezdecká federace

Vnitřní směrnice

Oficiální reprezentační závody
1. Oficiálním reprezentačním závodem je účast v soutěžích na OH, MS, ME ve všech
disciplínách jezdeckého sportu a dále soutěže na závodech navržené sportovní komisí a
schválené VV ČJF. Oficiálním reprezentačním závodem není účast v soutěžích
vypsaných pro kategorie koní.
2. Návrh na účast na oficiálních reprezentačních závodech na následující kalendářní rok
předloží každá sportovní komise do 31.10. Seznam závodů schvaluje VV ČJF, stejně
tak případné změny, ke kterým může dojít i v průběhu roku. Návrh změn předkládá
sportovní komise.
3. Sportovní komise předkládá ke schválení VV ČJF návrh přihlášky na oficiální
reprezentační závod nejpozději 14 dnů před termínem definitivní přihlášky. Přílohou
přihlášky je oficiální rozpis závodů. Přihláška obsahuje:
- Jmenovitý seznam sportovců a soutěže, které se zúčastní
- Návrh na jmenování vedoucího ekipy
- Návrh na další oficiální povinné členy ekipy dle pravidel jednotlivých disciplín FEI,
které je nutno uvést v přihlášce
- Požadavky na další organizační zajištění, které bude řešit sekretariát ČJF
- Požadavky na materiální a další vybavení
- Finanční zajištění oficiálních reprezentačních závodů:
- náklady hrazené z prostředků ČJF (položkově dle rozpisu závodů, musí být
zřejmé, jaké náklady a v jaké výši jsou požadovány uhradit)
- náklady na vedoucího ekipy hrazené z prostředků ČJF (předběžné)
- náhrady hrazené z prostředků ČJF další
- náklady hrazené a zajišťované pořadatelem
- všechny ostatní náklady neuvedené ve finančním zajištění hradí účastníci
4. Financování reprezentačních závodů:
- Z prostředků ČJF jsou hrazeny náklady na startovné, ustájení koní a MCP
- Pokud jsou součástí platby pořadateli kromě startovného a ustájení ještě další
poskytované služby, budou účastníkům přeúčtovány
- Z prostředků ČJF jsou hrazeny náklady na vedoucího ekipy v rozsahu odměny za
dny výkonu funkce, nákladů na ubytování, cestovného a pojištění
- Z prostředků ČJF jsou hrazeny náklady na oficiální povinné členy ekipy dle pravidel
jednotlivých disciplín FEI v rozsahu stanoveném VV ČJF.
- Sportovcům může být poskytnuta částka na částečné krytí nákladů souvisejících
s účastí na závodech, které si hradí ze svých prostředků (např. trenér, veterinář,
pojistné, doprava). Částka bude poukázána na účet klubu, za který je sportovec
v ČJF registrován. Částku pro sportovce dle disciplín schvaluje VV ČJF.
- Mimo náhrad jezdcům, vedoucímu ekipy a oficiálním povinným členům ekipy dle
pravidle jednotlivých disciplín FEI nejsou hrazeny náklady žádným dalším
účastníkům

5. Sportovec se reprezentačního závodu účastní na svoji odpovědnost, ČJF nepřebírá
žádné závazky z titulu úrazu sportovců, koní a ostatních členů ekipy nebo ostatních škod
vzniklých v průběhu závodu nebo v souvislosti se závodem, a to jak vzniklých
účastníkům, tak způsobených účastníky závodu. V souvislosti s možným vznikem škod
se doporučuje všem účastníkům reprezentačních závodů uzavřít vlastní pojistnou
smlouvu.
Směrnice byla schválena VV ČJF dne 8.10.2019

