Česká jezdecká federace

zahájila podporu sportu
a vzdělávání v klubech v souladu
s novou koncepcí rozvoje a podpory

R

ozvoj sportu je klíčovým a je hlavním
smyslem existence ČJF, proto je nutné
ho systémově podporovat a řídit.
V letošním roce byl VV rozšířen o dva nové
členy, jejichž úkolem je systematizace
informací a členská servisní platforma
JIS (Martin Blažek) a zajištění projektového
řízení v rámci koncepce rozvoje a podpory
sportu ČJF (Ing. Gabriela Valeriánová).
Na březnovém zasedání Rady ČJF byla
schválena Koncepce rozvoje a podpory
sportu spolu s navazující strukturou
projektů.

Tento systém podpory rozvoje sportu ČJF
spolu s ucelenou koncepcí vzdělávání široké
členské základny přispěje k rozvoji sportu.
V rámci nově realizované koncepce rozvoje
a podpory sportu bude realizována řada projektů, jejichž smyslem je podpořit a posouvat
jednotlivé cílové skupiny směrem, který je
v souladu s dlouhodobými cíly ČJF.

Pro rok 2017 počítá Koncepce rozvoje
a podpory sportu ČJF s následujícími
projekty:
Projekty pro zvyšování kvality
instruktorů a trenérů v oblastech,
tzv. Oblastní projektová podpora
Systematizace práce s jezdci
v domácích klubech pomocí
systému vzdělávání GALOPS
Projekty pro rozšiřování členské
základny a popularizace jezdectví
Projekty pro systematické vyhledávání
a práci s talenty 2017/2018
Projekty pro výběr a přípravu
reprezentace 2017/2018
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Podpora a rozvoj sportu
definice skupin v systému pro všechny
věkové kategorie a disciplíny

01
BUDOUCÍ
POTENCIÁLNÍ
SPORTOVCI
chceme je, rozhodují se,
hledají vzory
a srozumitelnost
Cíl: Získat co nejvíce
nových členů

02
ZAČÁTEČNÍCI
HOBBY
JEZDCI

Cíl: Udržet,
motivovat,
dát dobrý základ

03
SPORTOVCI

05

04
NÁRODNÍ
ŠPIČKA

REPREZENTACE

SOUTĚŽÍ
NA RŮZNÝCH
ÚROVNÍCH
Cíl: Udržet,
motivovat,
zlepšovat kvalitu,
vyhledávat talenty

Cíl: Kvalitní
základna pro
reprezentační výběr
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Realizace podpory jednotlivých skupin
05
REPREZENTACE

04
NÁRODNÍ
ŠPIČKA

SPORTOVCI
SOUTĚŽÍ
NA RŮZNÝCH
ÚROVNÍCH

ZAČÁTEČNÍCI
HOBBY
JEZDCI

BUDOUCÍ
POTENCIÁLNÍ
SPORTOVCI

03
02
01

∙ PRÁCE S REPREZENTACÍ
S JASNÝMI CÍLI
A JEJICH KONTROLA V ČASE
∙ Podpora přípravy
∙ Podpora výjezdů
∙ Předem stanovené ocenění výkonů

∙ Dlouhodobý a střednědobý plán
rozvoje sportu
∙ Marketingový plán
∙ Systém podpory reprezentace
∙ Zajištění smluvního vztahu
oběma směry

∙ MČR jako oficiální vrcholová akce ČJF s STP
stanovenými tak, aby směřovaly k cíli plánu
a reflektovaly aktuální výkonnost špičky ČR
∙ Národní špička jako základna
pro reprezentační výběr

∙ Systém výběru a reprezentace
∙ Systém výběru a vzdělávání
národních a repre trenérů

∙
∙
∙
∙

ŠAMPIONÁTY, POHÁRY, SERIÁLY, OM
Systém výběru talentů a práce s nimi
Vzdělávací akce a soustředění
PROJEKTY OBLASTÍ
– KAPITOLY II, III, IV, V

∙
∙
∙
∙
∙

Příprava na ZZVJ
Systém Galops
Vzdělávací akce a soustředění
PROJEKTY OBLASTÍ – KAPITOLA I
Populárně-zábavné akce

∙ Vrcholné akce
∙ Populárně-zábavné akce

∙ Systém soutěží a seriálů s jasně
vymezenými cíli a výstupy
∙ Udržení motivace a zvyšování výkonnosti
∙ Systém vzdělávání domácích trenérů,
jejich povinná účast na vzdělávacích
akcích s podporou jezdce a jejich povinná
spolupráce s národními trenéry v případě
vybraných jezdů pro SCM a repre
∙ Systém vyhledávání a podpory talentů

∙ Dostupnost kvalitních instruktorů
a systém jejich vzdělávání
∙ Veřejné databáze subjektů
I, T s informacemi o refreshingu
a dosažených výsledcích
∙ Záruka kvality trenérů-lektorů
∙ Marketingový plán
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FEI A OSTATNÍ NF

ČOV

STRATEGIČTÍ
PARTNEŘI

SPONZOŘI

MINISTERSTVA
ČR

INTERNÍ
ZDROJE

CHOVATELSKÉ
SVAZY

Realizace podpory jednotlivých skupin

J

ednotlivé oblasti vypracovaly řadu vzdělávacích projektů, které inzerují na svých
webových stránkách včetně termínů
realizace a jsou přístupny všem členům ČJF
bez ohledu na příslušnost k pořádající oblasti.
Všichni členové ČJF se tedy mohou prostřednictvím oblastí do těchto projektů přihlásit. Pro
realizaci projektů je do všech 12 oblastí ČJF
vyčleněno přibližně 6 milionů korun a jsou
vyhlašovány v celkem 5 „kapitolách“ :

Kapitola IV. – Hobby jezdci a začínající
závodníci – cílem je práce s méně zkušenými
jezdci a jejich instruktory a trenéry. Určeno
jezdcům bez věkového omezení.
Kapitola V – Zkušení jezdci – Soustředění
zkušených jezdců se specializovanými trenéry
pro zvýšení jejich výkonnosti. Určeno jezdcům bez věkového omezení.

Každý řadový člen ČJF si může vybrat, do jaké
Kapitola I – příprava na ZZVJ – Cílem je přiz kapitol patří a v jaké oblasti by potřeboval
pravit účastníky co nejlépe na průběh zkoušprohloubit své znalosti a zvýšit kvalifikaci.
ky základního výcviku, práce s jejich garanty.
Účast v určitých kurzech je možná i napříč
Určeno jezdcům bez věkového omezení.
regiony, tzn. že se člen nemusí účastnit kurzů
ve své mateřské oblasti, ale pokud mu terKapitola II – vstup do světa oficiálních závo- mínově nebo tematicky vyhovuje kurz v jiné
dů – cílem je práce s jezdci do 18 let s předpo- oblasti, může se přihlásit tam. V souladu
klady dalšího růstu jezdecké úrovně a účasti na s projekty bude spolu s Komisí pro vzdělávání
závodech, práce s jejich instruktory a trenéry.
nastavena i koncepce vzdělávání instruktorů, trenérů i školitelů jezdectví. ČJF chce tak
Kapitola III – Příprava pro SCM / Oblastní
garantovat vysokou profesionální úroveň
SCM – cílem je vyhledávání talentů mezi jezdci těch, kteří budou v projektech zapojeni a budo 18 let v rámci oblastí v jednotlivých disciplí- dou vzdělávat účastníky jednotlivých kurzů.
nách a práce s jejich instruktory a trenéry.
Účast každého člena bude zaznamenávána

v systému JIS a bude tak zcela transparentně
možné sledovat kariérní růst každého jednotlivce a v závěru pak i vyhodnocovat efektivitu
vynaložených finančních prostředků na tyto
vzdělávací projekty.
Garantem průběhu finančně podporovaných
akcí jsou jednotlivé oblasti ČJF. Ty na svém
webu musí zveřejnit pozvánky na jednotlivé
akce a zajistit, aby byla splněna obsahová
stránka kapitoly včetně odpovídajících školitelů.
O nabíhání dalších projektů v rámci Koncepce
rozvoje a podpory sportu Vás budeme průběžně informovat.
ČJF věří, že celý systém podpory rozvoje
jezdectví přispěje nejen k větší spokojenosti
a kariérnímu růstu řadových členů, ale i k budování široké a vzdělané členské základny
našeho sportu.
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