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ŘÁD SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE 
 
 

Tento Řád vychází z vnitřních předpisů České jezdecké federace (Prováděcích pokynů 

SCM, Podmínek účasti v SCM a Kodexu chování účastníka SCM) a stavuje základní rozsah 

úpravy provozu SCM/SCP, který je doplněn trenérem SCM/SCP o organizační řád, který 

stanovuje podmínky denního režimu SCM/SCP dle specifik provozu jednotlivých SCM/SCP.  

   
Práva účastníků: 
 
Účastníci v rámci svého soustředění bezplatně využívají: 
 

- trenérské vedení 

- ubytování a stravování 

- ustájení pro jednoho koně včetně sena a podestýlky 

- tréninkové plochy určené provozovatelem SCM/SCP 

- překážkový, drezurní aj. materiál 

Povinnosti účastníků: 
 

- udržují pořádek v ubytovacích a stájových prostorech 

- dodržují pokyny a plní úkoly zadané realizačním týmem SCM/SCP  

- dodržují pravidla pohybu po areálu a dbají pokynů personálu provozovatele 

SCM/SCP 

- používají ochranné a bezpečnostní pomůcky a vybavení, dodržují bezpečnostní 

pravidla pohybu kolem koní a manipulace s nimi 

- vzorně se starají o koně a jeho výbavu 

- bez vědomí člena realizačního týmu SCM/SCP se nevzdalují z areálu 

- dodržují bezpečnostní předpisy, hlásí neprodleně i drobný úraz nebo zdravotní 

indispozici 

- zodpovídají za své osobní věci a chrání si je 

- zúčastňují se všech společných akcí SCM/SCP 

- svým chováním pomáhají vytvářet kolektiv  

- v době nočního klidu neruší ostatní 
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- dodržují zákaz kouření, manipulace s ohněm, požívání alkoholu a dalších návykových 

látek 

- v ubytovacím prostoru používá domácí obuv a nepřemisťuje nábytek ani jiné 

předměty,  

- v případě způsobení škody na majetku či zdraví ostatních nebo majetku SCM/SCP 

svým nezodpovědným chováním berou na vědomí, že náhrada bude uplatněna na 

nich nebo jejich zákonných zástupcích 

Ostatní ustanovení 
 
- doporučuje se a předpokládá se minimálně jednou účast domácích trenérů jezdců, 

režim jejich účasti a způsob spolupráce určuje trenér SCM/SCP, trenér si může 

vyžádat účast domácího trenéra účastníka, nezájem o spolupráci s trenérem SCM 

s domácím trenérem účastníka je důvodem pro vyloučení z SCM/SCP, 

- v případě závažného porušení uvedených povinností může dojít k vyloučení 

účastníka z SCM, 

- všichni zúčastnění (jezdci, zákonní zástupci, domácí trenéři, realizační týmy 

SCM/SCP) jsou povinni dodržovat podmínky denního režimu SCM/SCP včetně 

časového plánu stanoveného trenérem SCM/SCP (organizační řád). 

 
Podpis frekventanta  Podpis zákonného zástupce              Podpis domácího trenéra 
 
 
Datum    Datum                 Datum 
 
 
Schváleno Výkonným výborem ČJF  s účinností od 1. ledna 2020. 


