JEDNOTNÝ SYSTÉM OBLASTNÍHO PROJEKTOVÉHO
ROZPOČTOVÁNÍ Z CENTRÁLNÍHO ROZPOČTU ČJF
(OBLASTNÍ PROJEKTOVÁ PODPORA ČJF, „OPP“)
S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018

ÚVOD:
Oblastní projektová podpora vychází ze specifikací potřeb cílových skupin definovaných
v koncepci rozvoje sportu ČJF, ze zkušeností oblastí s realizací kapitol v minulém období
a dále z potřeb vyplývajících z dodaných podkladů z odborných komisí disciplín. Velký
důraz je kladen na kontinuální vzdělávání instruktorů, neboť kvalita jejich práce přímo
ovlivňuje základy a budoucí potenciál jezdců. Kontinuální vzdělávání trenérů bude
realizovat ČJF centrálně.
Definované kapitoly jsou určeny pro všechny disciplíny. Jejich smyslem je podpora
cílových skupin definovaných v koncepci rozvoje ČJF na úrovni oblastí, nikoli podpora
pořadatelů jednotlivých akcí. Podmínkou pro čerpání podpory jednotlivých účastníků je
jejich řádné členství v ČJF a dodržení podmínek uvedených v jednotlivých kapitolách.
Délka realizovaných akcí (počty dnů) je volitelná s ohledem na specifika jednotlivých
oblastí tak, aby bylo možné je realizovat i bez potřeby ubytování. V tomto směru bude
možné využít širšího počtu potenciálních pořadatelů akcí dle kapitol, ovšem stále
s požadavkem na kvalitní technické vybavení pořadatele, zejména tréninkových ploch a
učeben.
Povinné je dodržení obsahových vymezení kapitol. Obsahové náplně jednotlivých
kapitol navazují na Dokument vzdělávání ČJF, případně byly doplněny. Počet účastníků
je vždy stanoven pouze v limitech s ohledem na specifičnost jednotlivých disciplín.
Struktura kapitol je stanovena tak, aby si každá oblast mohla sestavit svůj plán akcí dle
potřeb na míru. Kapitoly praktické lze navzájem kombinovat a spojovat s kapitolami
kontinuálního vzdělávání, podle potřeby oblasti a možnosti pořadatele.
Pro větší hospodárnost vynaložených prostředků nejsou stanoveny plošné finanční
limity na kapitoly jako celek, ale seznam uznatelných nákladů a limity pro každý druh
nákladu. V odůvodněných případech bude oblast moci požádat o přesun rozpočtovaných
prostředků mezi kapitolami. Při sestavování plánu a rozpočtu je třeba plánovat tak, aby
nedocházelo pouze k podpoře některých cílových skupin a jiné nezůstaly bez podpory,
protože ČJF musí ze svého principu pracovat se všemi cílovými skupinami a zajistit jim
podporu. Kontrolu dodržení obsahové náplně jednotlivých akcí i formálního vyúčtování
zajišťují oblastní výbory.
Je žádoucí, aby evidence projektů OPP probíhala prostřednictvím JIS, čímž se zajistí
transparentnost a informovanost. Na správu kontroly vyúčtování a pomoci oblastem je
třeba vyčlenit personální kapacitu na sekretariátu ČJF.
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DEFINICE KAPITOL

SPORTOVCI A JEJICH PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA

Kapitola I

Příprava na ZZVJ

Kapitola II

Začátečníci a hobby jezdci

Kapitola III

Talentovaná mládež do 18, resp. 21 let na oblastech

Kapitola IV

Středně pokročilí a zkušení jezdci

Kapitola V

Podpora přípravy úspěšných účastníků MČR a mezinárodních šampionátů

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kapitola VI

Kontinuální vzdělávání instruktorů

Kapitola VII

Kontinuální vzdělávání na úrovni oblastí:
-

rozhodčí a styloví rozhodčí
stavitelé tratí a parkurů
ostatní funkcionáři závodů
pořadatelé závodů

Tam kde je to vhodné a technicky realizovatelné, může být praktická část kapitol kontinuálního
vzdělávání realizována v rámci praktických kapitol. Kde to vhodné není, bude postupováno
standardně s figuranty, nebo podle videa.

PODPŮRNÉ KAPITOLY

Kapitola VIII

Podpora pořadatelů závodů

Kapitola IX

Oblastní mistrovství

Kapitola X

Technické vybavení oblastí
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KAPITOLA I

PŘÍPRAVA NA ZZVJ

Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dnů:

jezdci přihlášení na konkrétní ZZVJ a jejich garanti
dva komisaři ZZVJ
6-22 jezdců
1+1 den
(1 den cca 30 dnů před zkouškami, 1 den před ZZVJ)
Účast domácích instruktorů jezdců je doporučená.
CÍL:
Působit na práci instruktorů, kteří jezdce na ZZVJ připravují a poskytnout jim zpětnou
vazbu ohledně jejich práce ještě před samotnými ZZVJ a co nejlépe připravit účastníky
soustředění na průběh zkoušky základního výcviku jezdce, procvičit teoretickou i
praktickou část a koním i jezdcům umožnit poznat prostředí, ve kterém zkoušky
proběhnou. Účast bude umožněna i garantům jezdců.
FORMA REALIZACE:
Dvě na sebe navazující soustředění účastníků pod vedením zkušených komisařů ZZVJ.
První den- zaměřen především na instruktory jezdců- v dostatečném předstihu před
ZZVJ formou praktického soustředění jezdců doplněného o teoretický školení
instruktorů tak, aby komisaři dali návrhy na vylepšení přípravy jezdců na ZZVJ, případně
zpětnou vazbu ohledně nedostatků v metodice přípravy toho konkrétního jezdce. Další
jednodenní soustředění jeden den před zkouškou tak, aby se koně a jezdci seznámili
s prostředím.
NÁPLŇ:
PRVNÍ DEN (MIN. MĚSÍC PŘED TERMÍNEM ZZVJ)

Praktická část:
na jízdárně budou procvičeny všechny části praktické části – předvádění koně, práce ve
skupině na opracovišti, praktická část dle požadavků ZZVJ. Účastníci a jejich garanti
budou upozorněni na nejčastější chyby a bude jim vysvětleno, na jaké oblasti je dáván
největší důraz a proč.
Teoretická část:
jezdci: proběhne opakování jezdecké teorie, probrány budou otázky postroje koně i
jezdecké výstroje včetně praktického procvičování, otázky k ZZVJ
instruktoři: škála a metodika výcviku jezdce, příprava jezdce na ZZVJ. Příprava
praktické výcvikové hodiny, plan výcviku. Diskuse nad poznatky z praktické části
soustředění, doporučení k dalšímu postupu přípravy jezdce. V rámci této kapitoly
dochází k praktickému kontinuálnímu vzdělávání instruktorů připravujících jezdce na
ZZVJ dle metodiky ČJF.
DRUHÝ DEN ( DEN PŘED TERMÍNEM ZZVJ)

Na jízdárně budou procvičeny všechny části praktické části – předvádění koně, práce ve
skupině na opracovišti, praktická část dle požadavků ZZVJ. Účastníci a jejich garanti
budou upozorněni na případné chyby s důrazem na odbourání stresu a nervozity
frekventantů.
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KAPITOLA II
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dnů:

ZAČÁTEČNÍCI A HOBBY JEZDCI
hobby jezdci a začínající závodníci bez omezení věku
1 instruktor nebo trenér a
1 rozhodčí (N) nebo steward (N)
10 - 30 dvojic dle disciplíny,
1 až 2 dny

CÍL:
Cílem kapitoly je především zvyšování kvality jezdeckých dovedností jezdců na úrovni
hobby a jezdcům začátečníkům prostřednictvím praktických soustředění se zkušenými
trenéry, kteří v praktických ukázkách budou nepřímo vzdělávat i domácí instruktory
účastníků. V neposlední řadě je cílem kapitoly i vyšší bezpečnost při průběhu hobby
i oficiálních závodů nižších obtížností, kterých se často účastní méně zkušení jezdci.
FORMA REALIZACE:
Praktická soustředění se zkušeným trenérem doplněná o diskusi o základních
pravidlech chování se na závodech s ohledem na pravidla jezdeckého sportu a
bezpečnost. V praktické části, kde je to možné vzhledem k disciplíně, je vhodné pracovat
s jezdci na jízdárně i ve skupinách v oddělení, což odpovídá úrovni, pro kterou je
kapitola určena a dale to umožní simulovat pohyb vice koní na jezdeckých akcích.

NÁPLŇ:
Program soustředění je zaměřen na zvyšování jezdeckých dovedností cílové skupiny a
případnou přípravu účastníků na start na jezdeckých závodech. Pozornost je věnována
nejčastějším chybám a přestupkům oproti pravidlům ze strany začínajících jezdců jak
při práci na opracovišti, tak na kolbišti či trati při vlastním startu. Důležitými tématy
jsou i vybavení na závody, welfare koní, medikace a antidopingová pravidla.
Proběhne vedení standardní hodiny jezdeckého výcviku v dané disciplíně / disciplínách
pod vedením zkušeného instruktora nebo trenéra jezdectví. Na této úrovni
předpokládáme účast rodičů a osob, které mají výcvik účastníka na starosti, aby
pochopili a v praxi ověřili význam metodického přístupu k výcviku. Zdůraznění
významu výcviku koně dle jednotlivých úrovní výcvikové škály jak pro jezdce, tak
především pro zdraví koně. Vysvětlení a praktické procvičování všech aspektů
souvisejících s účastí na jezdeckých závodech. Od přihlašování na závody, přepravy koní,
bezpečnosti a pravidel přípravy na opracovišti až po systém závodů, chování na kolbišti
a nejčastější zbytečné chyby nezkušených účastníků závodů. Vysvětlení důležitosti
prohlídek tratí a parkurů, pravidla chování na opracovišti, včetně například povolených
skoků, problematika výstroje a výzbroje a v neposlední řadě problematice welfare koně.
Tato úroveň soustředění může být otevřená pro jezdce více discipline najednou, podle
potřeb oblasti.
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KAPITOLA III

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH

Účastníci:
Personální zajištění:

děti a mládež do 18 let, resp. do 21 let
praktická část: trenér
konzultace: rozhodčí (S)
Kapacita:
10 - 20 jezdců podle konkrétní disciplíny
Počet dnů:
1 - 3 dny
Účast domácích instruktorů jezdců je povinná, jinak bez nároku na podporu jezdce.
CÍL:
Vyhledávání a podpora talentů na oblastech a systematické zvyšování jejich jezdeckých
dovedností. Předávání zkušeností od reprezentačních trenérů přes národní trenéry k
domácím trenérům a instruktorům v těch disciplínách, kde byl stanoven reprezerntační
trenér mládeže. Rozvoj týmového ducha a vědomí o příslušnosti k ČJF a oblasti.
FORMA REALIZACE:
Pravidelná systematická soustředění pro talentované děti a mládež do 18 let,
v odůvodněných případech do 21 let se zkušeným trenérem, nejlépe takovým, který se
kontinuálně účastní praktického výcviku a přípravy mládeže v SCM pod vedením
reprezentačního trenéra. Kapitola je určena zejména těm jezdcům, kteří se z nějakého
důvodu neúčastní SCM nebo SCP. Frekventanti SCM a SCP se mohou účastnit jako
náhradníci, v případě, že není naplněna plná kapacita soustředění v rámci této kapitoly.
Jezdci na pony do 11 let musí být vedeni komplexně s důrazem na kvalitu jezdeckého
výcviku bez předčasné specializace na některou z disciplín.
Tato kapitola slouží pro systematický rozvoj mladých talentovaných jezdců, nejlépe ve
víceletých kontinuálních cyklech, i jako příprava pro budoucí možné frekventanty SCM.
Je-li v oblasti dostatek poníků, je vhodné tuto kapitolu pro pony vypisovat zvlášť.
V rámci této kapitoly mohou být na oblastech realizována soustředění pro jezdce pony
dle metodiky projektu Talent pony, který je nově decentralizován a přesunut na oblasti,
kdy budou probíhat soustředění a výcvik dětí ve věku 8-11 let na pony na oblastech od
podzimu do jara a na jaře se sejdou ti nejlepší vyslaní z jednotlivých oblastí na
celostátním soustředění, při kterém zároveň proběhne školení se zahraničním stylovým
rozhodčím.
NÁPLŇ:
Série na sebe navazujících praktických soustředění s kvalifikovaným trenérem. Kromě
běžných jezdeckých tréninků je žádoucí větší zapojení instruktorů a trenérů
jednotlivých účastníků, pro které budou tato soustředění místem pro odbornou diskusi
jak o tréninku účastníků, tak o trendech a rozvoji dané disciplíny.
Rozhodčí může ve skupinkách s účastníky pracovat na souvisejících tématech, zabývat
se hodnocením, vysvětlováním častých chyb a zbytečných bodových ztrát. Dle dané
disciplíny budou probrány s trenérem a rozhodčím další důležité aspekty výcviku i
chování se na závodech.
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KAPITOLA IV
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dnů:

STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZKUŠENÍ JEZDCI
středně pokročilí a zkušení jezdci bez omezení věku
Trénink: zkušený domácí nebo zahraniční trenér
Konzultace: rozhodčí (S), veterinář
10 - 30 jezdců dle disciplíny a výkonnostní úrovně
1- 3 dny

CÍL:
Zvyšování výkonnosti a zkušenosti středně pokročilých a zkušených jezdců a předávání
ověřených tréninkových zkušeností jejich domácím instruktorům a trenérům, jejich
seznámení s vývojovými trendy v jejich disciplíně, vyzkoušení nových tréninkových
postupů a inspirace k dalšímu rozvoji.
FORMA REALIZACE:
Série jezdeckých soustředění pod vedením zkušeného domácího nebo zahraničního
trenéra pro pokročilé jezdce pravidelně se účastnících oficiálních závodů ČJF. V rámci
této kapitoly lze pořádat soustředění pro různé výkonnostní úrovně jezdců podle
potřeby oblastí, soustředění je vhodné podle jednotlivých výkonnostních skupin rozdělit
a definovat.
NÁPLŇ:
Série praktických systematickcýh soustředění se zkušeným trenérem, aby šlo o
systematickou práci a ne o jednorázovou zkušenost bez jakékoli návaznosti. Velmi
důležitou součástí těchto soustředění je účast našich trenérů a instruktorů jezdectví, pro
které je možnost vidět odlišné tréninkové postupy a přístup ve spojení s možností
diskuse a konzultací dobrou příležitostí k odbornému růstu. Proto jsou tato soustředění
ideální příležitostí k pořádání nepovinných refreshingů trenérů jezdectví.
Od veterináře se účastníci dovědí důležité informace o specifické péči o sportovní koně,
výcvikovém programu a relaxaci, potřebné výživě nebo například základnímu vyšetření
koně. Pozornost bude samozřejmě věnována i problematice medikace antidopingových
pravidel.
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KAPITOLA V
PODPORA ÚČASTNÍKŮ MČR A MEZINÁRODNÍCH ŠA MPIONÁTŮ
a) materiálové vybavení
b) finanční odměny
V této kapitole může oblast plánovat a čerpat prostředky na finanční podporu svých
účastníků MČR a mezinárodních šampionátů.

KAPITOLA VI

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ

Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dnů:

instruktoři jezdectví, bez omezení věku
školitelé dle definice vzdělávací komise
do 30 instruktorů jezdectví
1

CÍL:
Cílem této kapitoly je podpora a zajištění systematického kontinuálního vzdělávání
stávajících instruktorů jezdectví a prostřednictvím tohoto vzdělávání zajišťovat
kvalitnější přípravu a výcvik jezdců v domácích klubech.
FORMA REALIZACE:
Organizace pravidelných seminářů (refreshingů/doškolování) na oblastech, určené pro
stávající instruktory jezdectví za účelem zvyšování jejich znalostí a praktických
dovedností v oblasti výcviku jezdců. Tyto akce by měly být otevřeny a přístupny všem
zájemcům včetně jezdců, ovšem se zaměřením na kontinuální vzdělávání především
instruktorů.
Velký důraz zde musí být kladen na výběr vhodných školitelů, kteří zde instruktorům
předávají své zkušenosti. Důraz musí být kladen na vyváženost teoretické a praktické
části a to, aby si účastníci odvezli nové účitečné poznatky a zkušenosti a tyto aplikovali v
domácích klubech při výcviku jezdců.
NÁPLŇ (DLE METODIKY VZDĚLÁVÁNÍ):
Část teoretická
přednáší školitelé navržení oblastmi a schválení VV ČJF, orientační délka 3 hodiny.
Aktuality ČJF a nejdůležitější věci z pravidel jezdeckého sportu včetně specifikace pro
pony a veterinárních pravidel (změny, nejčastější chyby z praxe, dotazy), fyzické a
psychické zdraví koní. Příprava jezdců na ZZVJ. Metodika výcviku jezdce, příprava
výcvikové hodiny pro praktickou část , první pomoc
(4 výcviková období). Teorie
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výběru vhodného koně pro jezdce. Mechanika, fyziologie a funkční anatomie. Shrnutí
probrané látky, příklady z praxe, diskuze
Část praktická
vedou školitelé navržení oblastmi a schválení VV ČJF, orientační délka 2 – 3 hodiny.
Praktické ukázky výcviku na jízdárně s figuranty dle tematického zaměření a disciplíny,
lze využít probíhající soustředění. Možné varianty: - Základní výcvik jezdce začátečníka
(4 výcviková období), výcvikové hodiny dle metodiky obsažené v teoretické část - Mírně
pokročilí jezdci - Pokročilí jezdci - Zkušení jezdci.
Praktickou část lze realizovat samostatně dle této kapitoly za pomoci figurantů, nebo
v kombinaci s některou z praktických kapitol I-IV.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Tzv. refreshingy/ doškolování instruktorů nejsou, vzhledem k současné legislativě,
povinné, ale jejich absolventi budou získávat certifikát účasti a seznamy jejich držitelů
budou veřejně přístupné na webu ČJF. Výstupem ze školení bude prezenční listina, která
bude zaslána k archivaci na sekretariát ČJF, a bude proveden oblastním sekretářem
záznam v JIS.
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KAPITOLA VII
KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A DOŠKOLOVÁNÍ NA ÚROVNI
OBLASTÍ
V této kapitole lze vzdělávání jednotlivých skupin realizovat dle potřeby pro každou
zvlášť, nebo společně pro některé či všechny z nich.

ROZHODČÍ A STYLOVÍ KOMISAŘI
Účastníci:
styloví komisaři, ostatní zájemci
Personální zajištění:
školitel, schválený zahraniční stylový rozhodčí
Kapacita:
neomezeně dle potřeby
(doporučeno do 15 stylových komisařů pro možnost aktivního zapojení)
Počet dnů:
1 až 2 dny

FORMA REALIZACE:
Doškolování s praktickou a teoretickou částí
NÁPLŇ:
Část teoretická:
Cílem semináře je sjednocení hodnocení stylových komisařů a ověření
/připomenutí,oživení/ teoretických i praktických znalostí, získaných během dřívějšího
školení a během vykonávání své funkce stylového komisaře při jezdeckých soutěžích.
Poznatky jednotlivých komisařů za jejich působení a případné sjednocení jednotlivých
částí hodnocení jízdy hodnoceného jezdce. 1.sed jezdce, 2.vliv jezdce, 3.plnění
úkolů/požadavků/v parkuru, 4.škála používaných známek-sjednocení.
Stručné
seznámení se stavbou parkuru pro stylové soutěže.
Část praktická:
Při probíhajícím soustředění (lze v rámci některé z praktických kapitol), nebo při
probíhajících závodech, nebo při videu – diskuse se školitelem, navrhování známek a
zdůvodnění. Společné posuzování stylu jezdce a zdůvodnění konečných známek.
Možnost „stínového rozhodování“ a následné diskuse (nejlépe s možností pořízení
videozáznamu pro následnou diskusi a evaluaci navržených známek při diskusi se
školitelem)
Doškolení stylových rohodčích všestrannosti :
Praktická a teoretická část doškolení (v rozsahu 2 hod ) stylových soutěží ve všestrannosti
probíhá při terénní jízdě, at´ už při závodech nebo s figuranty. Současně může probíhat
doškolení na styl jezdce a styl koně.
Stylový rozhodčí se musí účastnit doškolování alespoň 1x za 2 roky.
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STAVITELÉ TRATÍ A PARKURŮ
Účastníci:
stavitelé tratí a parkúrů, ostatní zájemci
Personální zajištění:
školitel, schválený zahraniční stavitel
Kapacita:
neomezeně dle potřeby
(doporučeno do 15 účastníků pro možnost aktivního zapojení)
Počet dnů:
1 až 2 dny
FORMA REALIZACE:
Doškolování s praktickou a teoretickou částí

NÁPLŇ:
Osnova pro doškolování:
1.
Poslání stavitelů parkúrů a tratí a jejich význam pro posun jezdeckého sportu.
2.
Základní pomůcky stavitele parkúrů a tratí
3.
Seznámení frekventantů s technickým materiálem potřebným pro stavbu
parkúrů a jeho parametry. a/stojany - přední i zadní b/bariéry c/podskokové
prvky d/háky
e/ostatní specifické skoky
4.
Seznámení frekventantů se všemi okolnostmi, které potřebují znát k návrhu
parkúru a tratě a/rozměry a povrch kolbiště či tratě b/překážkový
materiál c/časový rozvrh/program a skladba soutěží/
5.
Filozofie staveb parkúrů a tratí ve vztahu k typu soutěží a jejich hodnocení.
6.
Kombinace, distance, linie a geometrie-vše v souvislosti s návrhem trasy parkúrů
a tratě. Na zřetel bereme cílovou skupinu/pro koho parkúr či trať stavíme/ tak, aby vše
odpovídalo stupni výcviku přezkušovaných jezdců a koní.
7.
Ověření nabytých znalostí: a/zhotovení návrhu plánků
b/zhotovení cílových
plánků
c/měření trasy parkúru ú tratě
d/otázka trasy parkúru a tratě a času potřebného k jejímu překonání ve vztahu k
jednotlivým soutěžím
8.
Diskuse k tématu
Doškolení staviteů tratí pro všestrannost :
1.Pro stavitele III. , II. I. a třídy zajišťují oblasti ve spolupráci s komisí všestrannosti jednou
za dva roky (3 hodiny teorie stavby parkurů a tratí pro všesrannost a praktická část na kolbišti
1x za 2 roky) se zahraničním školitelem - stavitelem FEI.
2. Pokud stavitel tratí a parkuru pro všestrannost absolvuje doškolování v rámci FEI, může
mu toto být započítáno i na národní úrovni.
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OSTATNÍ FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
POŘADATELÉ ZÁVODŮ
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dnů:

pořadatelé závodů, funkcionáři závodů, zájemci
1- 2 přednášející, z toho min. 1 pověřený člen OV
neomezeně dle potřeby
1
FORMA REALIZACE:

Seminář s teoretickou částí
NÁPLŇ:
Součástí vzdělávání pro pořadatele závodů, zpracovatele výsledků, případně další
funcionáře závodů je poskytnutí informací a praktických návodů v oblasti jak správně
postupovat při tvorbě rozpisu, jaké jsou možnosti při využití kategorizace závodů,
potřeby zajištění funkcionářů, časté chyby v rozpisech, přípravě, organizaci a realizaci.
Informace o postupu potřeby úpravy rozpisu, možnostech čerpat podpory a dotace na
pořádání závodů. Problematika odpovědnosti pořadatele a jednotlivých funkcionářů.
Pojištění, OSA, hlášení na OÚ, KÚ, KVS a podobně. Ekonomika závodů, formy a vyplácení
cen. Veterinární předpisy a postupy, výběr funkcionářů závodů, danění odměn
funkcionářů. Akceptace přihlášek, zpracování startovních listin a výsledků, oznamovací,
zasílací a archivační povinnosti jednotlivých funkcionářů a pořadatele. Praktické rady a
zkušenosti. Náplň lze upravit individuálně podle zkušeností jednotlivých oblastí se
svými pořadateli, případně novými pořadateli.
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KAPITOLA VIII
PODPORA POŘADATELŮ OFICIÁLNÍCH ZÁVODŮ
CÍL:
Cílem této kapitoly je podpora pořadatelů těch oficiálních závodů, které jsou nebo by
mohly být ohroženy z důvodu vysokých ekonomických nákladů na jejich zajištění a
nízkých příjmů na příjmové stránce, kdy tyto závody jsou důležité pro zachování chodu
sportovního svazu z titulu smyslu jeho zřízení.
FORMA A REALIZACE:
V této kapitole může oblast plánovat a čerpat prostředky na podporu pořadatelů
oficiálních závodů, kromě oficiálních skokových závodů kategorie A, s důrazem na
podporu finančně náročných disciplín a dále na podporu stylových soutěží ve všech
disciplínách bez ohledu na kategorii závodů.
Finanční podpora pořadatele závodů

3.000,-Kč/ soutěžní den

Finanční podpora stylových soutěží

1.000,-Kč/soutěž

Maximální finanční podpora jednoho pořadatele

20.000,-Kč/ rok

Podpořit lze pořadatele takových závodů, kdy průměrný počet startů za jeden soutěžní
den závodů včetně hobby soutěží nepřesáhnul 100 startů.

KAPITOLA IX

OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

a) materiálové vybavení
b) finanční odměny
c) organizace
V této kapitole může oblast plánovat a čerpat prostředky na organizaci a finanční
podporu Oblastních mistrovství.
Oblast předloží rozpočet podpory oblastního mistrovství.

KAPITOLA X

TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBLASTÍ

V této kapitole může oblast plánovat a čerpat prostředky na pořízení technického
vybavení.
Oblast předloží rozpočet potřeb čerpání na nákup technického vybavení.
Čerpání v rámci této kapitoly může být odvislé od přiznání či nepřiznání dotací na
investice do hmotného majetku
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UZNATELNÉ NÁKLADY PRO REALIZACI KAPITOL A JEJICH
MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ LIMITY:

(kde je uvedeno /den, bude násobeno počtem dnů konání akce):

Nájemné a ustájení:
Sportoviště (jízdárna, hala, trať a jejich kombinace) včetně energií celkem
4.000,-Kč/ den
Učebny / klubovny/ společenské místnosti včetně energií celkem

2.000,-Kč/den

Ostatní vybavení jakéhokoli charakteru

1.000,-Kč/den

Ustájení koní frekventantů z nepořádajícího subjektu

300,-Kč/den

Personální náklady:
Školitel, rozhodčí, veterinář

2.000,-Kč/den

Trenér – samostatný výcvik

500,-Kč/lekce

Trenér – výcvik v lotu/ve skupině

800,-Kč/lot/lekce

Zahraniční trenér – samostatný trénink

1.300,-Kč/lekce

Zahraniční trenér – trénink v lotu

2.000,-Kč/lot/lekce

Administrativa a personální podpora organizace akce

1.000,-Kč/den

Cestovné školitelů a trenérů

dle skutečnosti a směrnic ČJF

Ubytování školitelů a trenérů

1.000,-Kč/ os./noc

Stravování školitelů a trenérů

dle směrnic ČJF

Podpora není nároková a její poskytnutí je vázáno na schválení rozpočtu a poskytnutí
dotací zajišťujících jeho výnosovou stránku pro krytí nákladů kapitol OPP.

DOPORUČENÍ A NÁVOD PRO OBLASTI:
SESTAVOVÁNÍ PLÁNU A ROZPOČTU:
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Jednotlivé akce pro realizaci praktických kapitol a kapitol vzdělávání je třeba plánovat
na období kalendářního roku (stačí uvést měsíc předpokládané realizace). Pro sestavení
rozpočtu bude poskytnut automatický format k vyplnění na oblastech.
Pokud se akce v daném měsíci neuskuteční, lze ji následně přesunout do jiného termínu
podle potřeby oblasti.
Oblast by měla plánovat podporu všech cílových skupin a disciplín s ohledem na své
potřeby. Proto z důvodu zachování přiměřené podpory pokud možno pro všechny cílové
skupiny by žádná z praktických kapitol neměla svými náklady představovat více než
40% plánovaných nákladů na praktické kapitoly.
Praktické a vzdělávací kapitoly lze plánovat a realizovat odděleně, nebo je spojit do
jedné akce.
Vzhledem k závaznému dokumentu “Pravidla pro sestavování rozpočtu ČJF”, kdy finální
rozpočet bude schvalován až v únoru/březnu, je žádoucí, aby oblasti zaslaly přednostně
plán akcí a rozpočet alespoň na leden a únor následujícího roku a následně celý plán a
rozpočet na celý rok. Toto umožní s předstihem zajistit, aby akce mohly probíhat od
začátku roku plynule.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ:
Pro zajištění co nejvyšší kvality vzdělávání napříč celou ČJF je potřeba zajistit, aby
trenéři a komisaři, kteří budou provádět vzdělávání v rámci kapitol OPP, byli zkušení a
kvalitně proškolení odborníci.
Každá oblast proto vypracuje a zašle ke schválení seznam trenérů, školitelů a komisařů,
ze kterého by chtěla vybírat trenéry, školitele a komisaře, kteří budou realizovat akce v
rámci OPP. (seznam může být širší a může zahrnovat i trenéry z jiných oblastí). Ti
budou, kde je to žádoucí, dále proškoleni ohledně metodiky, didaktiky, prezentačních a
dalších dovedností. Jejich seznam bude zveřejněn. Tak bude zajištěna vysoká kvalita
předávaných zkušeností I kvalita způsobu jejich předávání.
VYÚČTOVÁNÍ REALIZOVANÝCH AKCÍ:
Akce realizované na základě plánu a následně schváleného rozpočtu vyúčtuje pořadatel do
formuláře a zašle jej spolu s povinnými přílohami ke kontrole příslušnému OV. Ten provede
kontrolu dodržení obsahové stránky kapitoly a předloženého vyúčtování a v případě správnosti
jej potvrdí. Na základě toho vystaví pořadatel fakturu a spolu s přílohami potvrzenými OV ji
zašle ČJF.

Na správu kontroly vyúčtování a pomoci oblastem je třeba vyčlenit personální kapacitu
na sekretariátu ČJF.
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