JEDNOTNÝ SYSTÉM OBLASTNÍHO
PROJEKTOVÁNÍ
OBLASTNÍ PROJEKTOVÁ PODPORA ČJF
„OPP“ 2019
Oblastní projektová podpora je určena pro všechny disciplíny. Smyslem je podpora cílových skupin
podle definovaných kapitol na úrovni oblastí. Podmínkou pro čerpání podpory jednotlivých
účastníků je jejich řádné členství v ČJF a dodržení podmínek uvedených v jednotlivých kapitolách.
Délka uvedených akcí (počty dnů) je doporučená, tedy není závazná a to s ohledem na specifika
jednotlivých oblastí tak, aby je bylo možné realizovat i bez potřeby ubytování a jiných nákladů.
Kapitoly se mohou podle potřeby kombinovat a také je možné je realizovat v rámci dvou či více
oblastí po vzájemné dohodě o financování akce mezi oblastmi.
Evidence projektů je třeba evidovat přes JIS, čímž se zajistí informovanost.
Na správu kontroly vyúčtování a pomoci oblastem se zpracováním projektů bude vyčleněna
personální kapacita na sekretariátu ČJF. Vyúčtování bude prováděno dle stanovených pravidel,
budou poskytnuty formuláře a vzory k vyúčtování jednotlivých kapitol.

DEFINICE KAPITOL
I.
PŘÍPRAVA NA ZZVJ
II.
ZAČÁTEČNÍCI A HOBBY JEZDCI, PONY GAMES
III.
TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH VČETNĚ JEZDCÚ NA PONY
IV.
STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZKUŠENÍ JEZDCI
V.
PODPORA ÚČASTNÍKÚ MČR A MEZINÁRODNÍCH ŠAMPIONÁTÚ
VI.
PODPORA POŘADATELÚ OFICIÁLNÍCH ZÁVODÚ A OBLASTNÍCH
MISTROVSTVÍ
VII. SAMOSTATNĚ SCHVALOVANÉ PROJEKTY

KAPITOLA I. PŘÍPRAVA NA ZZVJ
Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dní:

jezdci přihlášení na konkrétní ZZVJ a jejich instruktoři (doporučeni)
dva komisaři ZZVJ
6 – 20 jezdců
1+1

Cíl: Připravit jezdce, kteří budou absolvovat ZZVJ, na průběh zkoušky základního výcviku,
procvičení teoretické i praktické části zkoušky, upozornění na nedostatky jezdců a vylepšení jejich
přípravy. Koním umožnit seznámit se s prostředím, ve kterém zkoušky proběhnou.
Působení na práci instruktorů, kteří jezdce na ZZVJ připravují a poskytnout jim zpětnou vazbu
ohledně jejich práce ještě před samotnými ZZVJ.
Praktická část zkoušky bude zaměřena na dovednosti v jízdě na koni a část teoretická, která ověří
komplexní znalosti jezdců o koních a jejich chovu spolu se znalostmi jezdeckého sportu.

Forma realizace: Dva na sebe navazující jednodenní soustředění účastníků i jejich instruktorů pod
vedením zkušených komisařů ZZVJ.
Náplň:
První den – cca 30 dní před konáním zkoušek ZZVJ, teoretická a praktická část
Teoretická část:
pro jezdce proběhne opakování jezdecké teorie, pravidel práce na opracovišti, probrány budou
otázky postroje koně i jezdecké výstroje, praktické procvičování.
Praktická část:
procvičení všech částí praktické části – předvádění koně, práce ve skupině na opracovišti, praktická
část dle požadavků ZZVJ. Účastníci i jejich garanti budou upozorněni na nejčastější chyby a bude
jim vysvětleno, na jaké oblasti je dáván největší důraz a proč.
Druhý den – den před termínem ZZVJ
Procvičení všech částí praktické části na jízdárně – předvádění koně, práce ve skupině na
opracovišti, praktická část dle požadavků ZZVJ. Účastníci budou upozornění na případné chyby s
důrazem na odbourání stresu a nervozity frekventantů, seznámení koní s s prostředím konání
zkoušek.

KAPITOLA II. ZAČÁTEČNÍCI A HOBBY JEZDCI, PONY GAMES
Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dní:

hobby jezdci a začínající závodníci včetně jezdců na pony
1 instruktor nebo trenér
1 rozhodčí nebo steward
10 – 30 dvojic dle disciplíny
1 až 2 dny, v případě klubového sportování 4 dny v měsíci (1-3 měsíce)

Cíl:
a/ Zvyšování kvality jezdeckých dovedností jezdců na úrovni hobby a jezdců začátečníků
prostřednictvím praktických soustředění se zkušenými trenéry s důrazem na bezpečnost při
hobby i oficiálních závodech nižších obtížností.
Příprava účastníků na start při závodech, upozornění na
chyby a přestupky oproti pravidlům jak na opracovišti, tak na kolbišti či trati při vlastním
sportu. Vybavení na závody, welfare koní, antidopingová pravidla. 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 chyby nezkušených účastníků závodů.
b/ Podpora klubového sportování, příprava frekventantů s podporou projektů GALOPs (zatím k
dispozici Galop pony a Galop 1-2) Dobrá příprava koní a poníků a především jasně definovaný
dlouhodobý plán vzdělávání jezdce směřující k přípravě na složení zkoušky ZZVJ.
S podporou projektů Galops
Přispívat ke sjednocení postupů při výcviku jezdců.
Specializace na ježdění dětí na ponících, využití her ve výuce dle projektu Pony Games.
Systematizace práce s jezdci v domácích klubech pomocí systému vzdělávání Galops.
Forma realizace a náplň:
a/ Praktická jednodenní či dvoudenní soustředění se zkušeným trenérem
doplněná o diskusi o základních pravidlech chování na závodech s ohledem na pravidla
jezdeckého sportu a bezpečnost. Práce na opracovištích a jízdárnách či tratích i ve skupinách s
cílem naučit jezdce i koně pohybovat se na jezdeckých akcích.
b/ Na sebe navazující jednodenní soustředění vedená podle projektů Galops,
stimulace mladých jezdců formou Pony Games ke kontaktu se zvířetem, fyzické aktivitě, učení
se zodpovědnosti či samostatnosti, přispívajících k všestrannému rozvoji dítěte.
Podpora klubového sportování s cílem umožnit přípravu mladých a začínajících jezdců v jejich
klubovém prostředí bez nutnosti přepravy koní. Financování projektu je pouze v nákladech na
personální zajištění.
Zásady klubového projektu: 1 instruktor, frekventanti - členové ČJF, termíny a místa realizace
(může být současně více klubů).

KAPITOLA III. TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH
Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dní:

děti a mládež na oblastech do 18ti let, resp. do 21 let
1 zkušený trenér
1 rozhodčí (min.N)
10 – 20 jezdců podle konkrétní disciplíny
1 den

Cíl: Vyhledávání a podpora talentů na oblastech a systematické zvyšování jejich jezdeckých
dovedností. Předávání zkušeností od reprezentačních trenérů, rozvoj týmového ducha a vědomí o
příslušnosti k ČJF a oblasti. Upřesnění podmínek této kapitoly dle MŠMT.
Forma realizace a náplň:
Oblastní SCM/SpS mají regionální příslušnost a sdružují děti a mládež, které mají zájem o
rozvoj svých dovedností, jsou doporučeni svými domácími trenéry a jsou v dojezdové
vzdálenosti a fungují jako jednodenní soustředění. Zásadní prioritou realizace činnosti těchto
oblastních SCP/SpS je pozice vzdělaného profesionálního trenéra a kouče mládeže. Podpora
ČJF je zaměřena především na zřízení této pozice. S těmito trenéry ČJF průběžně pracuje,
vzdělává je, monitoruje a vyhodnocuje.
Oblastní SCM/SpS se zřizuje v subjektech oblasti, které splňují tyto požadavky:
-

mají zpracovanou koncepci práce s dětmi a mládeží a vytyčeny cíle na následující období

-

mají vytvořen tréninkový plán a způsob jeho dosažení

mají personální zajištění, tzn. profesionálního trenéra II. třídy, lektora, kouče a pedagogický
dozor

Oblastní SCM/SpS mohou působit i spádově pro bezprostředně sousedící oblasti
Výstupem oblastních SCM/SpS jsou:
-

jezdci připravení pro vstup do celostátních SCM/SpS a perspektivou dalšího růstu

-

motivace jezdců, kteří by se rádi zúčastnili komplexního vzdělávání

-

získání přehledu o talentovaných jezdcích

K vyhodnocování práce jednotlivých oblastních SCM/SpS slouží kontrolní závody, které
probíhají v průběhu sezóny (únor – říjen) a jejich vyvrcholení - Mistrovství ČR. K
jednotlivým jezdcům jsou vedeny průběžné záznamy, které se následně vyhodnocují. Jezdci,
kteří zaznamenávají pokrok, mají zájem a vykazují I dobré morální předpoklady, studijní
výsledky a disponují koněm odpovídající úrovně, postupují do celostátních SCM/SpS.
FORMA PODPORY
ČJF v návaznosti na rozpočet, počet realizovaných akcí této kapitoly, počet účastníků a jejich
výsledků, se bude podílet na úhradě části nákladů na jednotlivá soustředění daného účastníka, který
si o příspěvek může požádat po posledním soustředění prostřednictvím oblasti, do které patří.

KAPITOLA IV. STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZKUŠENÍ JEZDCI
Kalkulace:
Účastníci:
Personální zajištění:
Kapacita:
Počet dní:

středně pokročilí a zkušení jezdci bez omezení věku
1 zkušený trenér
1 zkušený rozhodčí, veterinář
10 – 30 jezdců podle konkrétní disciplíny
1 – 3 dny

Cíl:
Příprava kondice jezdce i koně, 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 a náplň:
Série jezdeckých soustředění pod vedením zkušeného domácího nebo zahraničního trenéra pro
pokročilé jezdce pravidelně se účastnících oficiálních závodů ČJF, aby šlo o systematickou práci a
ne o jednorázovou zkušenost bez jakékoliv návaznosti. V rámci této kapitoly lze pořádat
soustředění pro různé výkonnostní úrovně jezdců podle potřeb oblastí, soustředění je vhodné podle
jednotlivých výkonnostních skupin rozdělit a definovat. Konzultace s rozhodčím o naplňování
pravidel sportovní činnosti. Od veterináře se účastníci dozvědí důležité informace o specifické péči
o sportovní koně, výcvikovém programu a relaxaci, potřebné výživě, základnímu vyšetření koně,
medikaci a antidopingových pravidlech.
KAPITOLA V. PODPORA ÚČASTNÍKÚ MČR A MEZINÁRODNÍCH ŠAMPIONÁTÚ
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. PODPORA POŘADATELÚ OFICIÁLNÍCH ZÁVODÚ A OBLASTNÍCH
MISTROVSTVÍ
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 nebo nízkých příjmů na
příjmové stránce, kdy tyto závody jsou důležité pro zachování chodu sportovního svazu z titulu
smyslu jeho zřízení. Dále je cílem finanční a materiálová podpora oblastních mistrovství.
Forma realizace oficiálních závodů:
V této kapitole může oblast plánovat a čerpat prostředky na podporu pořadatelů oficiálních závodů,
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 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.
Forma realizace oblastních 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 VII.

SAMOSTATNĚ SCHVALOVANÉ PROJEKTY

Cíl:
Cílem této kapitoly je předložení návrhů projektů dle individuálních potřeb jednotlivých oblastí,
které není možné zařadit do výše jmenovaných projektů. Každý navrhovaný projekt musí
obsahovat cíl, formu realizace a náplň. Měl by směřovat k cílenému vzdělávání v rámci sportovní
činnosti, ke kondiční přípravě koní i jezdců a být v souladu se stanovami ČJF.

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO REALIZACI KAPITOL A JEJICH MAXIMÁLNÍ
FINANČNÍ LIMITY
Nájemné a ustájení:
Sportoviště (jízdárna, hala, trať a jejich kombinace) včetně energií celkem
4 000 Kč / den
a současně max. 250 Kč/kůň/den
Učebna (klubovna, společenská místnost) včetně energií celkem
1 000 Kč / den
Ostatní vybavení jakéhokoliv charakteru
1 000 Kč / den
Ustájení frekventantů
300 Kč / den
Personální náklady:
Školitel, rozhodčí, veterinář
2 000 Kč / den
Trenér – samostatný výcvik
600 Kč / lekce
Trenér – výcvik v lotu (skupině)
900 Kč / lot
Zahraniční trenér – samostatný výcvik
1 500 Kč / lekce
Zahraniční trenér – výcvik v lotu (skupině)
2 500 Kč / lot
Administrativa a personální podpora organizace akce
1 500 Kč / den
Náklady na dopravu školitelů a trenérů dle skutečnosti a směrnic ČJF
Ubytování školitelů a trenérů
max. 1 000 Kč / os. / noc

