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Pokyn VV ČJF k organizování a financování činnosti v SCM v roce 2021 

 

Z důvodu nekonání činnosti SCM v prvním pololetí 2021 pro omezení daná v souvislosti s 

protiepidemiologickými opatřeními, bude příprava sportovně talentované mládeže – účastníků SCM 

probíhat formou individuálních tréninků, zajišťovaných v domácím prostředí a dále formou účasti na 

kontrolních závodech. Individuální přípravu si organizují a hradí účastníci SCM z vlastních zdrojů. 

Organizace přípravy na kontrolních závodech se stanovuje následovně: 

 

1. Sportovní komise ČJF připraví jmenovité seznamy účastníků SCM s rozdělením dle jejich výkonnosti na 

skupinu A a B. Ve skupině A budou účastníci s předpoklady účasti na vrcholných sportovních akcích ME a 

MS. 

2. Sportovní komise připraví a doporučí VV ČJF ke schválení seznam kontrolních závodů mezinárodních i 

národních. 

3. Sportovní komise navrhne ke schválení VV ČJF vedoucího ekipy pro kontrolní závody typu „O“. 

Vedoucímu ekipy náleží odměna za dny výkonu funkce ve výši Kč 2000,-/den, náhrada nákladů na cestovné 

a ubytování. Tato odměna nenáleží v případě souběhu s jinou funkcí (jezdec, trenér, veterinář apod.). 

4. Sportovní komise může navrhnout ke schválení VV ČJF účast schváleného trenéra specialisty na 

konkrétních kontrolních závodech. 

 

5. Úhrada nákladů při kontrolních závodech SCM  

a) v případě mezinárodních závodů (MZ) sedlových disciplín jsou hrazeny vstupní poplatky v limitu do 250,-

/EUR za koně. Není hrazeno ubytování a stravování.  

b) je hrazeno startovné v případě národních závodů (NZ) v CZ nebo v zahraničí v limitu do Kč 1500,-/kůň a 

závody. Není hrazeno ustájení, ubytování a stravování. 

c) všem jezdcům SCM skupin A budou hrazeny náklady na účast ve 4 závodech v libovolné kombinaci MZ 

nebo NZ do max. limitu Kč 21 000,- (u přepočtu EUR bude použit kurz Kč 26,-/EUR). Do limitu 4 závodů se 

počítá i start v závodu „O“. V případě startu v závodu „O“ se max. finanční limit zvyšuje o částku rozdílu 

skutečných nákladů na vstupní poplatky a částky 250,- EUR/start. 

d) všem jezdcům SCM skupin B budou hrazeny náklady na účast ve 4 závodech v libovolné kombinaci MZ 

nebo NZ do max. limitu Kč 11000,- (u přepočtu EUR bude použit kurz Kč 26,-/EUR.). V případě startu 

v závodu „O“ se max. finanční limit zvyšuje o částku rozdílu skutečných nákladů na vstupní poplatky a částky 

250,- EUR/start. 

e) v případě startu jezdce v družstvu na schválených mezinárodních Oficiálních závodech (typ „O“) jsou 

hrazeny vstupní poplatky v prokázané výši.  

f) Všechny ostatní náklady si účastníci SCM hradí z vlastních prostředků. 
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6. Vyúčtování nákladů spojených s účastí na kontrolních závodech SCM 

Na úhradu nákladů spojených s účastí na kontrolních závodech SCM není právní nárok. Všichni účastníci, 

kteří uplatňují nárok na úhradu nákladů, jsou povinni zaslat vyúčtování prostřednictvím svého subjektu, za 

který jsou registrování, spolu s kopií dokladů o úhradě na sekretariát ČJF do 30.9.2021. Na později zaslané 

vyúčtování není brán zřetel a účastník ztrácí nárok na úhradu nákladů. 

 

7. Disciplina voltiž 

a) v případě účasti na mezinárodních kontrolních závodech v disciplíně voltiž jsou hrazeny vstupní poplatky 

v prokázané výši max. na 2 závodech CVI.  

b) v případě organizace tréninkových soustředění se při financování postupuje podle Směrnice o hrazení 

nákladů a odměňování realizačních týmů SCM platnou pro rok 2021.  

 

Schváleno VV ČJF dne 25.6.2021 

 

Schválené Oficiální mezinárodní závody „O“ pro účast v soutěži družstev: 

Oficiální mezinárodní závody SCM "O"     

počet 
soutěžících v 
družstvu 

        

CDIOCh Hagen  drezura 8.-13.6. 3 

CSIOP Šamorín pony  pony 13.-16.5. 4 

        

skoky děti       

CSIOCh Lamprechshausen  skoky  29.4.-2.5. 4 

CSIOCh Šamorín skoky  13.-16.5. 4 

        

skoky junioři       

CSIOJ Lamprechshausen  skoky 29.4.-2.5. 3 

CSIOJ Šamorín skoky  13.-16.5. 4 

CSIOJ Wierden  skoky 26.-30.5. 4 

CSIOJ Hagen  skoky 8.-13.6. 3 

    

skoky mladí jezdci       

CSIOY Lamprechshausen  skoky 29.4.-2.5. 4 

CSIOY Šamorín skoky  13.-16.5. 4 

CSIOY Wierden  skoky 26.-30.5. 4 

CSIOY Hagen  skoky 8.-13.6. 3 

        

CSIO Zduchovice CH, J, Y skoky 30.6.-4.7. 12 
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Dodatek č. 1 

Pokyn VV ČJF k organizování a financování činnosti v SCM v roce 2021 

 

1. Pro disciplínu všestrannost se za start v oficiálním mezinárodním závodu typu „O“ považuje i 

start v těchto soutěžích: 

CCI3*-L / Strezgom (POL) ve dnech 24. – 27.6.2021 

CCI2*-L / Kaposvar (HUN) ve dnech 4. – 6.6.2021 

a to pouze v případě, že jezdec soutěž dokončí v kvalifikačních limitech pro ME. 

 

2. V případě startu v soutěži všestrannosti na národních vícedenních závodech je možno vyúčtovat 

do limitu Kč 1500,- za start na kontrolních závodech cenu za startovné i cenu za ustájení koně. 

 

3. Pro disciplínu drezura se za start v oficiálním mezinárodním závodu typu „O“ považuje i start na 

těchto závodech: 

CDI / Mariakalnok (POL)ve dnech 6. - 9.5.2021 

CDI / Zakrzow (POL) ve dnech 23. - 25.4.2021 

CDI / Šamorín (SVK) ve dnech 3.- 6.6.2021 

ale pouze v případě, že jezdec soutěž dokončí v kvalifikačních limitech pro ME a ME se zúčastní. 

 

Schváleno VV ČJF dne: 21.7.2021 

 

 


