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KODEX CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKA SCM 
 

Účastník SCM/SCP je sportovec, který je registrovaný v subjektu ČJF, má jezdeckou licenci 

a byl vybrán pro své předpoklady dalšího výkonnostního i morálního růstu. 

Účastník SCM/SCP : 
 

- se zavazuje příkladně dodržovat Pravidla jezdeckého sportu, 

- sleduje prostřednictvím ADV ČR (www.antidoping.cz) aktualizovaný seznam 

zakázaných látek a metod dopingu a vyvaruje se jejich užívání v jakékoli formě a 

podobě včetně používání zakázaných metod dopingu, 

- potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami účasti v SCM/SCP, 

- dbá pokynů realizačního týmu SCM/SCP, provozovatele SCM/SCP a dalších 

pověřených osob, 

- pravidelně se zúčastňuje tréninkových dní a kontrolních závodů, svou účast, včetně 

případné žádosti o účast s druhým pony/koněm za úhradu, potvrzuje trenérovi formou 

a způsobem jím stanoveným (zpravidla e-mailem) a to nejméně 10 dnů před konáním 

soustředění. V případě, že se nemůže zúčastnit, řádně a včas se omluví. Je si 

vědom, že opakovaná absence je důvodem k vyřazení z SCM. 

- dodržuje domácí tréninkový plán stanovený trenérem, 

- komunikuje s realizačním týmem SCM/SCP předepsanou formou i v době mezi 

jednotlivými soustředěními SCM/SCP, 

- příkladně se stará o svého nebo svěřeného ponyho/koně, 

- chrání zdraví své, ostatních a dodržuje životosprávu, zásady hygieny, regenerace a 

rehabilitace, 

- nejpozději každý 12. měsíc absolvuje zdravotní prohlídku u příslušného lékaře, 

protokol předává k evidenci trenérovi či jinému určenému členu realizačního týmu, 

- zranění nebo nemoc ovlivňující jeho zdravotní stav je povinen oznámit trenérovi a na 

jeho pokyn je povinen podrobit se mimořádné zdravotní prohlídce, 

- řádně pečuje o zapůjčený sportovní materiál, užívané vybavení v areálu, nepoškozuje 

cizí majetek a chová se ohleduplně ke svému okolí, dodržuje Řád SCM/SCP 

- dodržuje pravidla používání ochranných bezpečnostních pomůcek, bezpečnosti při 

tréninku, manipulaci s koňmi i během volného času, jakýkoli úraz ihned hlásí 

kterémukoli členu realizačního týmu SCM/SCP, 

http://www.antidoping.cz/
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- je si vědom, že svým chováním a příkladným vystupováním je vzorem ostatním 

jezdcům, kteří nebyli do SCM/SCP vybráni a napomáhá přivést k jezdeckému sportu 

nové zájemce. 

Účastník SCM/SCP a jeho zákonný zástupce svým podpisem stvrzují, že si jsou vědomi, že 
při nedodržování kteréhokoli z výše uvedených bodů může být hlavním trenérem SCM/SCP 
vyloučen.  
 
 
Podpis účastníka:     Podpis zákonného zástupce:   

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


