Česká jezdecká federace, o.s.

KRITERIA PRO ZAŘAZOVÁNÍ do SCM
SKOKY

Zařazování sportovců do SCM – Svinčice, Frenštát pod Radhoštěm
Zařazování sportovců – mládeže do SCM vychází ze specifikace jezdeckého sportu, kdy
v tréninkovém procesu spolupracuje jezdec – kůň, která podává v předepsaných soutěžích
pro danou věkovou kategorii požadovaný sportovní výkon.
Kritéria výběru jsou tato:
1. Frekventanty vybírají vedoucí trenéři na základě výsledků dosahovaných
v základních jezdeckých soutěžích. Výběr probíhá průběžně v jezdecké sezóně a je
uzavřen před zahájením prvního soustředění v rámci příslušného školního roku. Své
návrhy na výběr uchazečů mohou podávat odborné komise a oblasti. Za výběr
frekventantů a za spolupráci s oblastmi a odbornými komisemi je plně zodpovědný
vedoucí trenér SCM. Odborné komise a oblasti obdrží seznamy vybraných
frekventantů.
2. Obě SCM jsou otevřena pro celou ČR.
3. Věková hranice výběru dětí a juniorů vychází z mezinárodních pravidel FEI, čl. 124
o soutěžích a mistrovství. Věk sportovců při zařazení je 12-15 let, kdy je možno
pracovat s mladým organizmem, který je schopný akceptovat základní principy jízdy
na koni a později budovat danou specializaci.
Pro tuto věkovou kategorii jsou vypisovány speciální soutěže, které mají vypovídající
schopnost pro posouzení základních návyků a talentu jezdců. V současné době jsou
k posuzování dětí využívány i soutěže pony, kdy se jezdci prezentují v odpovídajících
obtížnostních podmínkách na malých koních.
V mimořádných případech je možno zařadit sportovce ve věku 16-17 let.
Z biologického hlediska, kdy rozhoduje především zručnost a fyzická zdatnost jsou
stanoveny následující věkové hranice:
- děti
12-14
- junioři a juniorky
* kategorie A
14-16
* kategorie B
17-18
- mladí jezdci
16-21
4. Důležitou podmínkou je vhodný kůň (1-3), který je schopen podávat výkon,
stanovený pro danou věkovou kategorii, případně je schopen výkonnostního
růstu.
5. Kapacita SCM ve Svinčicích je min. 13-15 dětí na školní rok, kapacita SCM Frenštát
p.R. je rovněž min. 13-15 dětí na školní rok.
6. Každý nově zařazený frekventant obdrží od ČJF příslušné dotazníky a zdravotní
kartu sportovce, které předkládá při prvních tréninkových dnech nového
tréninkového cyklu.
7. Zařazení sportovci mají absolvovaný základní výcvik se správným sedem při jízdě na
koni a dobré pohybové návyky, na kterých je možno budovat další rozvoj sportovní
výkonnosti.
8. Do SCM mohou být zařazeni pouze členové ČJF registrovaní u subjektů ČJF.
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Setrvávání sportovců v SCM
Setrvávání sportovců v SCM je do věku 18-ti let ( u výjimečně talentovaných sportovců do
21 let) při těchto základních předpokladech:
1. Pravidelné účasti na tréninkových dnech, jednotlivých tréninkových cyklech (podzim,
zima, jaro). Případnou neúčast je nutno řádně omluvit u vedoucího SCM nebo trenéra.
2. Absolvování kontrolních závodů.
3. V závodním období plní kvalifikační podmínky účasti na mistrovství oblastí a ČR
dané věkové kategorie.
4. Předpokladem trvalého růstu sportovní výkonnosti je úzká spolupráce s domácími
trenéry a manažery .
5. V neposlední řadě jsou nutní vhodní koně, které mají frekventanti k dispozici.
6. Dodržování dohodnutého programu jezdcem i oddílovým trenérem v průběhu sezóny.

Vyřazování sportovců z SCM
K vyřazení sportovců dochází v těchto případech:
1. Dlouhodobě se nezúčastňují tréninkových dnů.
2. U sportovce se projevila zdravotní nezpůsobilost.
3. Jsou nevhodné tréninkové podmínky v domácích stájích.
4. Sportovec má nevhodné koně pro další výkonnostní růst.
5. Mimořádně talentované sportovce je přechodně možno ponechat v SCM i s méně
vhodnými koňmi.
6. Při opakovaném hrubém porušení kázně a denního řádu SCM.

DREZURA
Zařazování sportovců do SCM – Kolesa
1. Frekventanty vybírají vedoucí trenéři na základě výsledků dosahovaných v základních
jezdeckých soutěžích. Výběr probíhá průběžně v jezdecké sezóně a je uzavřen před
zahájením prvního soustředění v rámci příslušného školního roku. Své návrhy na
výběr uchazečů mohou podávat odborné komise a oblasti. Za výběr frekventantů a za
spolupráci s oblastmi a odbornými komisemi je plně zodpovědný vedoucí trenér SCM.
Odborné komise a oblasti obdrží seznamy vybraných frekventantů.
2. Frekventanti jsou vybíráni na základě výsledků dosažených na MČR příslušné věkové
kategorie (děti, junioři) a ze závodů určených pro děti a juniory.
3. Věková kategorie dětí a juniorů při zařazení je 12 – 15 let, ve výjimečných případech i
starší.
4. Do SCM mohou být zařazeni pouze členové ČJF registrovaní u subjektů ČJF.
5. Zařazení sportovci mají sportovní licenci jezdce.
6. Kromě samozřejmé zdravotní způsobilosti musí být jezdec fyzicky i psychicky
talentován k drezurnímu ježdění.
7. Zařazený sportovec musí mít jednoho vhodného koně na požadované úrovni,
popřípadě druhého mladého talentovaného koně.
8. Mimořádně talentované sportovce je možno ponechat přechodně v SCM i s méně
talentovaným koněm.
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Setrvávání sportovců v SCM
Setrvávání sportovců v SCM je do věku 18-ti let ( u výjimečně talentovaných sportovců do
21 let) při těchto základních předpokladech:
1. Pravidelná účast na tréninkových dnech, jednotlivých tréninkových cyklech .
Případnou neúčast je nutno řádně a včas omluvit u vedoucího trenéra .
2. Předpokladem trvalého růstu sportovní výkonnosti je úzká spolupráce a komunikace
s domácími trenéry a manažery .
3. Mají vhodné podmínky pro rozvoj stejným směrem jako v SCM i v domácím
prostředí a chovají se a vystupují dle PJS.
4. V případě ztráty vhodného koně z jakéhokoliv důvodu je nutno nahradit jiným
vhodným koněm.
5. Dobře zvládnuté školní povinnosti.
6. Účast na drezurních závodech a mistrovství.
Vyřazování sportovců ze SCM
1.
2.
3.
4.

Ukončení věku 18-ti let ( u výjimečně talentovaného sportovce ve věku 21 let).
Změna domácích podmínek, nedodržení tréninkového plánu SCM.
Sportovec má dlouhodobě nevhodného koně.
Při opakovaném hrubém porušení kázně a denního řádu SCM.

VŠESTRANNOST
Zařazování sportovců do SCM - Kolesa
1. Frekventanty vybírají vedoucí trenéři na základě výsledků dosahovaných v základních
jezdeckých soutěžích. Výběr probíhá průběžně v jezdecké sezóně a je uzavřen před
zahájením prvního soustředění v rámci příslušného školního roku. Své návrhy na výběr
uchazečů mohou podávat odborné komise a oblasti. Za výběr frekventantů a za spolupráci
s oblastmi a odbornými komisemi je plně zodpovědný vedoucí trenér SCM. Odborné
komise a oblasti obdrží seznamy vybraných frekventantů.
2. Věková kategorie výběru dětí a juniorů při zařazení je 12 – 16 let. Soutěže pro tyto
kategorie jsou vypisovány pro pony a děti 12 – 14 let a juniory 14 – 18 let.
3. Důležitou podmínkou je vhodný kůň pro všestrannost (1 – 2), který je schopen podávat
výkon stanovený pro danou věkovou kategorii, případně vyšší.
4. Každý nově zařazený frekventant obdrží od ČJF příslušné dotazníky a zdravotní
kartu sportovce , které předkládá při prvních tréninkových dnech nového tréninkového
cyklu.
5. Do SCM mohou být zařazeni pouze členové ČJF registrovaní u subjektů ČJF.
Zařazení sportovci mají sportovní licenci jezdce. Správný sed při jízdě na koni a dobré
pohybové návyky umožní budovat další rozvoj sportovní výkonnosti.
Setrvávání sportovců v SCM
Setrvávání sportovců v SCM je do věku 18-ti let ( u výjimečně talentovaných sportovců do
21 let) při těchto základních předpokladech:
1. Vyplnění dotazníku od ČJF a potvrzení zdravotního stavu v kartě sportovce.
2. Pravidelná účast na tréninkových dnech, jednotlivých tréninkových cyklech .
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pozvánku na sraz potvrdit v daném časovém termínu vedoucímu na uvedenou adresu
či telefon a případnou neúčast je nutno řádně a včas omluvit .
Předpokladem trvalého růstu sportovní výkonnosti je úzká spolupráce a komunikace
s domácími trenéry a manažery .
Mají vhodné podmínky pro rozvoj stejným směrem jako v SCM i v domácím
prostředí a chovají se a vystupují dle PJS.
Nutnost vhodných koní frekventantů pro všestrannost.
Mimořádně talentované sportovce je možno přechodně ponechat v SCM i s méně
talentovanými koňmi.
Absolvování kontrolních závodů či testů včetně fyzické zdatnosti jezdce.
V závodním období musí plnit kvalifikační podmínky ZP s cílem účasti na
mistrovství
ČR dané věkové kategorie.
Sportovci podávají výsledky, které svědčí o vzestupu výkonnosti.

Vyřazování sportovců z SCM
K vyřazení sportovců dochází:
1. Dlouhodobou nebo neomluvenou neúčastí na tréninkových dnech.
2. Zdravotní nezpůsobilostí.
3. Nevhodnými tréninkovými podmínkami v domácích stájích včetně nespolupráce
trenérů a majitelů koní.
4. Nevhodnými koňmi pro další výkonnostní růst.
5. Při opakovaném hrubém porušení kázně a denního řádu SCM.
Při nesplnění těchto podmínek je po upozornění sportovec vyřazen .
VOLTIŽ
Zařazování sportovců do SCM – Frenštát pod Radhoštěm
1. Frekventanty vybírají vedoucí trenéři na základě výsledků dosahovaných v základních
jezdeckých soutěžích. Výběr probíhá průběžně v jezdecké sezóně a je uzavřen před
zahájením prvního soustředění v rámci příslušného školního roku. Své návrhy na
výběr uchazečů mohou podávat odborné komise a oblasti. Za výběr frekventantů a za
spolupráci s oblastmi a odbornými komisemi je plně zodpovědný vedoucí trenér SCM.
Odborné komise a oblasti obdrží seznamy vybraných frekventantů.
2. Cvičenci ve voltiži jsou do SCM zařazováni od věku 8 – 18 let (u výjimečně
talentovaných sportovců 21 let).
3. Pro zařazení je nutná schopnost zacvičit cviky povinné sestavy ve cvalu na koni, což
je základ discipliny.
4. Frekventanti jsou vybíráni na doporučení svých trenérů a podle výsledků, kterých
dosáhli v uplynulé sezóně.
5. Cvičenci mají vhodné tréninkové podmínky v domácím oddíle.
Setrvávání sportovců v SCM
Setrvávají v SCM do 18-ti let ( u výjimečně talentovaných sportovců do 21 let) při těchto
základních předpokladech:
1. Dodržují podmínky tréninkových dní.
2. Pravidelně se tréninkových dnů zúčastňují a případnou neúčast předem a řádně
omluví.
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3.
4.
5.
6.
7.

Podávají výsledky, které svědčí o vzestupu výkonnosti.
Nemají zdravotní problémy, které by bránily rozvoji cvičence.
Nebrání se spolupráci s trenéry v SCM a komunikují s nimi.
Neporušují kázeň a pravidla, která jsou předem určena.
Mají vhodné podmínky pro rozvoj i v domácích oddílech.

Vyřazování sportovců z SCM
K vyřazení sportovců dochází:
1. Dosažením věku 18 let ( u výjimečně talentovaných sportovců ve věku 21 let).
2. Neúčastní se pravidelně tréninkových dnů, případnou neúčast předem a řádně
neomluví.
3. Nepodávají výsledky, které svědčí o vzestupu výkonnosti.
4. Mají zdravotní problémy, které brání dalšímu rozvoji výkonnosti.
5. Nespolupracují s trenéry v SCM.
6. Porušují kázeň a pravidla SCM, která jsou předem stanovena.

Schválil Výkonný výbor ČJF, o.s. dne 9. 12. 2009
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