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KRITERIA PRO ZAŘAZOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ DO SCM
1. Cíl
Cílem výběru účastníků do SCM je výběr talentovaných dvojic jezdec – kůň daných věkových kategorií
za účelem jejich soustavného vedení k dosažení co nejlepších a nejvyrovnanějších sportovních
výsledků dané disciplíny a jejich dovedení až do reprezentačního týmu, který reprezentuje ČJF na
mezinárodních závodech, ME, MS, WEG.

2. Věkové kategorie
Výběr se týká těchto věkových kategorií:
-

děti:
8 – 16 let na pony (SCP – sportovní centra pro pony, která jsou obdobou SCM)
junioři a juniorky: 11 – 16 let
17 – 18 let
mladí jezdci:
16 – 21 let (výjimečně do 23 let)

3. Kritéria výběru
Účastníky SCM vybírají jmenovaní trenéři SCM na základě výsledků jezdeckých soutěží, zejména MČR.
Své návrhy na uchazeče mohou podávat rovněž sportovní komise (SpK) a oblastní výbory (OV).
Nominaci každého uchazeče musí potvrdit OV jeho oblasti. Uchazeči zasílají své přihlášky do 30. 9.
příslušného kalendářního roku na předepsaném formuláři na adresu vedoucího příslušného SCM. Za
konečný výběr je zodpovědný hlavní trenér SCM dané disciplíny. Vybrána je vždy dvojice jezdec – kůň.
Do SCM mohou být zařazeni pouze členové ČJF registrovaní u subjektů ČJF a mít platnou licenci ČJF.
Počet účastníků je dán kapacitou SCM v návaznosti na schválený rozpočet.
Předpokladem pro zařazení do SCM je zájem účastníka o dlouhodobé vzdělávání v SCM, který by
v případě udržení výkonnosti, dostupnosti koně vhodného pro danou disciplínu a požadované úrovně,
a finančních možností ČJF, prošel kompletním programem na všech věkových úrovních, které to
umožňují, tj. děti, junioři a mladí jezdci. Nezbytnou podmínkou je také nadšení pro jezdecký sport,
dobrý zdravotní stav a kondice. Po vyhodnocení výše uvedeného navrhuje hlavní trenér seznam
účastníků pokračujících do dalšího ročníku.
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4. Zařazení jezdců do center
Jezdci jsou nově zařazení ve dvojici s konkrétním koněm (nutné uvádět do třídní knihy). O účasti
náhradního koně v případě výpadku zařazeného koně rozhoduje hlavní trenér. Není možná účast
dalších koní za úhradu účastníky. Jezdci mohou být zařazeni do více než jednoho sportovního centra
různých disciplín, pokud splňují kritéria pro přijetí a organizačně zvládají podmínky účasti.
Voltiž – jezdec musí mít pro účast v SCM vhodného koně, nejlépe toho, na kterém bude
cvičit v nadcházející sezóně.
Podmínkou pro zařazení je předložení následujících dokumentů na začátku každého školního roku:




Písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na SCM, který upravuje
podmínky účasti, souhlas se zpracováním dat a záznamů (k vyzvednutí
na Sekretariátu ČJF)
Lékařské potvrzení vydané příslušným lékařem

5. Náhradníci
Dané počty účastníků SCM jsou maximální a konečné, s náhradníky není počítáno ve smyslu
„náhodných“ náhrad na jednotlivá soustředění. Seznam náhradníků může být veden a může dojít
k pozvání náhradníka, v případě ukončení některého s účastníků v průběhu roku, pokud je zařazení
náhradníka smysluplné pro daný ročník. O zařazení rozhoduje hlavní trenér (Změnu nutné uvést do
třídní knihy). Není možná účast náhradníků za úhradu!
V případě aktuálního nenaplnění kapacity SCM je v kompetenci hlavního trenéra, aby pozval
stávajícího účastníka s dalším koněm.

6. Výběry
Budou vyhlášený v případě, že bude volná kapacita – to znamená, že účastníků SCM bude méně, než
poskytuje kapacita daných SCM. O výběru rozhoduje hl. trenér. Volná kapacita vznikne odečtením
potvrzených účastníků navržených trenéry, odečtením vyřazených účastníků a reprezentantů, kteří
mají individuální tréninkový plán, od maximálního počtu schválených účastníků daného centra.

7. Účast reprezentantů v SCM
Reprezentanti mají možnost předložení individuálního tréninkového plánu hlavnímu trenérovi SCM, na
základě jehož rozhodnutí se NEMUSÍ účastnit jednotlivých soustředění, nicméně jejich účast na
kontrolních závodech (zve hlavní trenér) je nutná. Udělení individuálního tréninkového plánu musí být
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přílohou třídní knihy!! Jezdci s individuálním tréninkovým plánem se počítají nad schválenou kapacitu
daného centra.

8. Setrvání účastníků v SCM
-

pravidelná účast na tréninkových dnech
absolvování kontrolních závodů
dodržování Kodexu chování vydaného ČJF pro účastníky SCM
zajištění vhodného koně dle požadavků k dosažení stanoveného cíle pro dané období
zdravotní způsobilost účastníka

9. Vyřazování účastníků z SCM
-

porušení Kodexu chování vydaného ČJF pro účastníky SCM
ukončení věku pro účast v SCM
zdravotní nezpůsobilost účastníka
účastník nedisponuje vhodným koněm
nepodávání výsledků, které svědčí o vzestupu výkonnosti
nedisponují vhodnými tréninkovými nebo personálními podmínkami v domácí stáji

Vyřazení účastníka SCM provádí hlavní trenér.

10. Návaznost SCM na reprezentační výběr
Jedním z cílů SCM je dlouhodobá příprava jezdců směřující k zařazení do Reprezentačního výběru dané
disciplíny a kategorie.

Česká jezdecká federace
|
Zátopkova 100/2
info@cjf.cz
|
www.cjf.cz

|

160 17 Praha 6

