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Organizační řád SCM (SCP) 
 

1. Sportovec je zařazen do SCM (SCP) na základě výběru na víceletý cyklus. 
 

2. Akceptací nominace se sportovec  zavazuje dodržovat zásady účasti v SCM 
(SCP). 
 

3. Před prvním soustředěním předkládá účastník ve stanoveném termínu: 
osobní kartu (kontakty, alergie, …….) 
potvrzení o zdravotním stavu  a zdravotní způsobilosti k provozování jezdectví, 
v případě, že je sportovec nezletilý, doloží písemný souhlas zákonných 
zástupců se zařazením do SCM a akceptací organizačního řádu, 
kalendář závodů s výsledky za uplynulé období, rámcový tréninkový plán 
sestavený s osobním trenérem 

 
A. Základní povinnosti 

 
a. Pravidelná účast na soustředěních,  kontrolních závodech dle 

tréninkového plánu sestaveného trenérem SCM 
V případě nemožnosti účasti je každý účastník (zákonný zástupce) 
povinen se řádně a včas písemně omluvit (alespoň jeden den před 
zahájením soustředění nebo jiné akce konané v rámci SCM (SCP) 
vedoucímu SCM v sekretariátu  ČJF. 
Vícenásobná absence (s výjimkou nemoci) tzn. nad 30 % může být 
důvodem k vyloučení z SCM (SCP). 

 
b. Na jednotlivá soustředění se každý účastník dostaví v určeném čase. 

V průběhu soustředění absolvuje tréninky, cvičení, semináře či jinou 
aktivitu dle plánu a pokynů vedoucího trenéra nebo jím pověřené jiné 
osoby. 
V době odpočinku může být dozorem pověřena i další osoba mimo 
trenérů a  instruktorů. 
 

c. Všichni účastnici jsou po příjezdu seznámeni s provozním řádem areálu, 
ve kterém probíhá soustředění SCM, s časovým harmonogramem, 
s bezpečností pohybu v daném objektu, a to zejména: 

 řídit se pokyny trenéra nebo osoby vykonávající dozor 
 dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu 

nočního klidu 
 chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát na čistotu a pořádek, 

dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
manipulaci s koňmi 

 hlásit neprodleně každý úraz vedoucímu trenérovi 
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 vystupovat slušně a ohleduplně ke svému okolí po celou dobu 
pobytu 

 nepoškozovat majetek a zařízení areálu 
 bez vědomí zodpovědné osoby nesmí účastníci opouštět 

ubytovací zařízení (zejména v době nočního klidu) a areál  
 

d. V případě nerespektování pravidel dle bodu b a c má vedoucí trenér 
právo a povinnost učinit potřebná nápravná opatření, která mohou 
v případě hrubého nebo neustále se opakujícího porušování pravidel 
vést až k vyloučení účastníka z SCM. Tento krajní postih podléhá 
schválení VV, který může rozhodnout i o úhradě vynaložených nákladů 
na daného účastníka v průběhu aktuálního rozvrhu SCM (SCP). 

 
 
 

B. Sportovně – organizační podmínky 
 
 

a. potencionální reprezentant (SCM A) musí být zařazen do SCM. V případě 
odsouhlasení vedoucím trenérem (včetně podmínek, za kterých je souhlas 
vydáván) není povinná účast na každém soustředění.  

 
b. V případě zájmu o účast na více SCM (různých disciplín) resp. SCM + SCP 

v jedné disciplíně podléhá tento souběh individuálnímu doporučení vedoucích 
trenérů dotčených SCM, SCP a schválení VV. Vedle zvážení sportovních kritérií, 
budou brány v úvahu i kapacitní a finanční limity. 
 

c. Základním modelem účasti je jezdec + jeden kůň. V případě zřetele hodných 
důvodů pro konkrétní SCM, SCP může být stanoveno jinak.  
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