
  

 

 

  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 

  CZECH EQUESTRIAN FEDERATION 

 
 
 

 Česká jezdecká federace      |      Zátopkova 100/2      |      160 17 Praha 6 

info@cjf.cz      |      www.cjf.cz 

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SCM 
 

1. Cíl 

Cílem výběru účastníků do SCM/SCP je výběr talentovaných dvojic jezdec s vhodným koněm 

splňující kritéria SCM/SCP 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  pony) 

          od 9 let pro ostatní SCM a platnou licencí 

- junioři a juniorky:  11 – 16 let 

17 – 18 let 

- mladí jezdci :  16 – 21 let (výjimečně do 23 let) 

 

3. Kritéria výběru 

Účastníky SCM/SCP vybírají trenéři SCM/SCP na základě zhodnocení výsledků jezdeckých 

soutěžích, zejména MČR, posouzením talentu a perspektivy výkonnostního růstu jezdce a 

koně. Své návrhy na uchazeče mohou podávat rovněž sportovní komise (SpK) a oblastní 

výbory (OV).  Uchazeči zasílají své přihlášky na předepsaném formuláři do 30.9. příslušného 

kalendářního roku. Zařazení do SCM/SCP je možné i během roku, a to na základě návrhu 

trenéra příslušného SCM. Za konečný výběr je zodpovědný hlavní trenér SCM dané disciplíny. 

Vybrána je vždy výkonnostně vhodná 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/SCP v návaznosti na schválený rozpočet. 

Předpokladem pro zařazení do SCM/SCP 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 potvrzený odpovídající 

lékařskou prohlídkou k vrcholovému/výkonnostnímu sportu a kondice. Po vyhodnocení výše 

uvedeného navrhuje hlavní trenér seznam účastníků pokračujících do dalšího ročníku 

SCM/SCP. 
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4. Zařazení jezdců do center 

Jezdci jsou zařazení ve dvojici s konkrétním koněm/koňmi (nutné uvádět do třídní knihy). O 

účasti náhradního koně v případě výpadku zařazeného koně rozhoduje trenér SCM/SCP. 

Jezdec se může účastnit soustředění i s druhým ponym/koněm, o toto musí trenéra řádně a 

včas požádat (nejpozději 10 dnů před soustředěním). Náklady spojené s účastní druhého 

pony/koně (ustájení) nejsou hrazeny ČJF, ale hradí si je jezdec. Účast druhého poníka/koně 

podléhá schválení trenérem SCM/SCP.  

Jezdci mohou být zařazeni do více než jednoho sportovního centra různých disciplín, pokud 

splňují kritéria pro přijetí a organizačně a časově zvládají podmínky účasti.  

Pro disciplínu voltiž platí, že jezdec musí mít pro účast v SCM vhodného koně, nejlépe toho, 

na kterém bude cvičit v nadcházející sezóně.  

Účastníka ve věku 8-10 let na soustředění doprovází zákonný zástupce. Výjimku z tohoto 

pravidla schvaluje trenér. 

Nezbytnou podmínkou pro zařazení účastníka je doložení ve stanovených termínech těchto 

dokumentů: 

• Písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na SCM – 

nejpozději na první akci SCM/SCP. 

• Protokol o absolvované sportovní prohlídce 

k vrcholovému/výkonnostnímu sportu (u jezdců pony – 

nereprezentantů) do konce února daného kalendářního roku. 

 

5. Rozdělení na skupiny 

V rámci disciplíny skoky jsou frekventanti podle dosažené výkonnosti rozděleni do dvou 

skupin: SCM skoky Čechy1 (skupina A) a SCM skoky Čechy2 (skupina B). Pro tyto skupiny 

platí, že všichni jezdci zařazeni do skupiny B jsou zároveň náhradníky skupiny A a v průběhu 

roku mohou být na základě rozhodnutí hlavního trenéra SCM dané disciplíny z těchto skupin 

přeřazováni. 

6. Náhradníci 

Vyjma skupiny A a B u SCM skoky platí, že dané počty účastníků SCM/SCP jsou maximální a 

konečné, s tím, že je současně veden i seznam náhradníků, kterými je možné operativně 

doplnit i počty účastníků soustředění v případech aktuálního nenaplnění kapacity stálými 

účastníky. Rozhodnutí o účasti náhradníka na soustředění je v kompetenci trenéra SCM/SCP. 

Pokud dojde v průběhu běhu SCM k ukončení účasti, tak je uvolněné místo doplněno 

náhradníkem. O zařazení rozhoduje trenér a tato změna musí být uvedena do třídní knihy. 
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7. Výběry 

Výběry účastníků se vyhlašují v případě, že bude volná kapacita – to znamená, že účastníků 

SCM/SCP bude méně, než poskytuje kapacita daných SCM/SCP. O výběru rozhoduje hl. 

trenér disciplíny. Volná kapacita vznikne odečtením potvrzených účastníků navržených 

trenéry, odečtením vyřazených účastníků a účastníků, kteří mají individuální tréninkový plán, 

od maximálního počtu schválených účastníků daného SCM/SCP.  

Způsob výběru, jeho organizaci a hodnocení určuje hlavní trenér SCM dané disciplíny. 

8. Individuální plán 

Jezdci, kteří jsou nebo se chystají na reprezentaci, mají možnost předložení individuálního 

tréninkového plánu trenérovi SCM, na základě jehož rozhodnutí se neúčastní jednotlivých 

soustředění, nicméně jejich účast na kontrolních závodech (zve trenér) je nutná. Udělení 

individuálního tréninkového plánu musí být přílohou třídní knihy. Jezdci s individuálním 

tréninkovým plánem se počítají nad schválenou kapacitu daného centra, pokud je nutná jejich 

účast na soustředění, tak náklady za ubytování a stravování jezdce, a náklady za ustájení 

koně/koní jezdce, nejsou hrazeny ČJF, ale hradí si jej jezdec sám. 

9. Setrvání účastníků v SCM 

 

- pravidelná účast na tréninkových dnech 

- absolvování kontrolních závodů 

- dodržování Kodexu chování a Řádu vydaného ČJF pro účastníky SCM/SCP 

- zajištění vhodného koně dle požadavků k dosažení stanoveného cíle pro dané 

období 

- řádně doložená zdravotní způsobilost účastníka 

- 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. 

10. Vyřazování účastníků z SCM 

 

- porušení Kodexu chování a Řádu sportovního centra mládeže vydaného ČJF pro 

účastníky SCM/SCP 

- absence řádného a včasného omlouvání z účasti na akcích SCM/SCP 

- překročení stanoveného věku pro účast v SCM/SCP 

- nedoložení platného protokolu o stanovené zdravotní prohlídce  

- zdravotní nezpůsobilost účastníka 

- odmítnutí podrobit se mimořádné zdravotní prohlídce 

- účastník nedisponuje vhodným koněm 

- nepodávání výsledků, které svědčí o vzestupu výkonnosti 



  

 

 

  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 

  CZECH EQUESTRIAN FEDERATION 

 
 
 

 Česká jezdecká federace      |      Zátopkova 100/2      |      160 17 Praha 6 

info@cjf.cz      |      www.cjf.cz 

 

- nezájem o spolupráci s trenérem SCM/SCP ze strany domácího trenéra účastníka 

- absence vhodných tréninkových nebo personálních podmínek v domácí stáji 

Vyřazení účastníka SCM/SCP navrhuje trenér SCM/SCP hlavnímu trenérovi SCM dané 

disciplíny. 

Pro akce SCM/SCP není ze strany České jezdecké federace zajišťováno žádné  pojištění 

účastníků. 

Schváleno Výkonným výborem ČJF s účinností od 1.ledna 2020. 

 

  

 


