Vnútorná smernica SJF č.15/2020
schválená Predsedníctvom SJF dňa
12.2.2020 a v zmysle následných zmien

KÓDEX REPREZENTANTA SJF

P-SJF definuje kódex reprezentanta :
Článok I
1. Nižšie uvedené pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov reprezentácie
( športovec, tréner, ošetrovateľ a všetky ostatné funkcie, ktoré tvoria výpravu)
2. Kódex reprezentanta zaväzuje všetkých účastníkov reprezentácie dodržiavať jeho
pravidlá na národných a medzinárodných kvalifikačných pretekoch, ako aj na
Majstrovstvách sveta (MS), Európy (ME), Svetových jazdeckých hrách (WEG),
Olympijských hrách (OH) vo všetkých výkonnostných úrovniach danej jazdeckej
disciplíny.
Článok II
Definície
1. Oficiálnym reprezentačným výjazdom je účasť na pretekoch MS, ME, OH a WEG vo
všetkých jazdeckých disciplínach. Oficiálnym reprezentačným výjazdom nie je účasť
na pretekoch vypísanej kategórie koní.
2. Za reprezentáciu na MS, ME, OH a WEG zodpovedá šéf ekipy, ktorý je volený
príslušnou komisiou jazdeckej disciplíny v danom kalendárom roku na dané
podujatie. Šéf ekipy musí byť osoba staršia ako 21 rokov so znalosťou minimálne
anglického jazyka a znalosťou FEI pravidiel pre konkrétnu disciplínu a všeobecných
pravidiel SJF a FEI. Šéf ekipy musí mať aspoň 2 ročnú prax v danej jazdeckej disciplíne
a je oboznámený s priebehom a povinnosťami, ktoré sú s touto funkciou spojené.
Je kontaktnou osobou medzi výpravou a SJF. (zabezpečí podklady potrebné na
prihlásenie a dodá SJF všetky požadované prílohy súvisiace s výjazdom na podujatie.)
Počas pretekov je výlučnou kontaktnou osobou pri komunikácii s organizátorom
pretekov a zabezpečí plnenie požiadaviek organizátora voči reprezentácii a naopak.
Na medzinárodných kvalifikačných pretekoch zodpovedá za klub vedúci klubu,
prípade osoba poverená klubom, ak sa komisia nedohodne vopred na určení osoby,
ktorá bude komunikovať s organizátorom pretekov v mene všetkých zúčastnených
klubov. Šéf ekipy odporučí komisii kandidáta /-ov na post národného trénera.

3. Národný tréner je osoba staršia ako 21 rokov s aspoň 2 ročnou praxou, je držiteľom
trénerského preukazu a je oboznámený s priebehom a povinnosťami, ktoré sú s touto
funkciou spojené. Národný tréner musí ovládať FEI pravidlá pre konkrétnu disciplínu
a všeobecné SJF a FEI pravidlá.
Národný tréner v spolupráci s komisiou zostavia reprezentáciu, ktorá bude vyslaná
na MS, ME, OH alebo WEG , pričom sa zhodnotí aktuálna forma reprezentanta, či
celého tímu.
4. Reprezentant je športovec bez vekového obmedzenia s platnou licenciou SJF
a medzinárodnou licenciou FEI.
Reprezentantom sa športovec stáva po splnení kritérií / získanie kvalifikačných
bodov, známok / v danej jazdeckej disciplíne a po jeho zvolení príslušnou športovou
komisiou a národným trénerom. Pri výbere reprezentantov príslušná komisia
a národný tréner prihliadajú na vlastnú smernicu pojednávajúcu o nominácii
reprezentantov.
5. Ošetrovateľ -groom
Počas pretekov zabezpečuje starostlivosť o kone a plní pokyny trénera /-ov. Počet
ošetrovateľov určuje rozpis konkrétnych pretekov. Vek ošetrovateľa musí byť
minimálne 15 rokov.
6. Attendant
Attendantom sa rozumie účastník pretekov, ktorý je súčasťou výpravy. Počet
attendantov upravuje rozpis pretekov. O obsadení pozície rozhodne príslušná komisia
spolu s národným trénerom.
7. Ostaté osoby
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, žiadny z členov výpravy nesmie v ubytovacom
zariadení ubytovať inú osobu, ktorá na podujatie nebola vyslaná oficiálne
prostredníctvom SJF. Rovnako nesmie využívať výhody vyplývajúce z akreditácie
účastníka pretekov. V prípade neuposlúchnutia a vzniknutia škody za osobu a škody
zodpovedá šéf ekipy.
8. Veterinár
S výpravou vyslanou na preteky MS, ME, OH a WEG by mal cestovať aj komisiou
zvolený veterinár, ktorý bude zastrešovať zdravotný stav koní v mieste podujatia.

Článok III
Oblečenie
1. Reprezentanti používajú na pretekoch MS, ME, OH a WEG reprezentačné oblečenie
pridelené SJF. Na medzinárodných pretekoch organizovaných pod záštitou FEI nosia
klubové oblečenie, reprezentujúce klub, odporúča sa doplniť ho o logo SJF
v maximálnej veľkosti 10cm x 10 cm – o umiestnení rozhodne SJF.

2. Reprezentanti sú povinní sa o pridelené oblečenie a výstroj náležite starať
a v prípade poškodenia alebo straty nahlásiť túto skutočnosť príslušnej športovej
komisii.
3. Reprezentácia na MS, ME, OH a WEG by mala počas celého podujatia javiť známky
uniformity. Reprezentanti a funkcionári sú povinní dodržiavať uniformitu, čo
znamená nosiť časti prideleného oblečenia podľa toho, ako to určí šéf výpravy,
prípadne národný tréner pre konkrétny deň alebo situáciu v rámci podujatia.

Článok IV
Finančné náhrady
1. Z prostriedkov SJF sú hradené náklady na štartovné, ustajnenie koní a MCP na MS,
ME, OH a WEG. Pre disciplínu voltíž vrátane SJF lonžéra, ktorý prislúcha ku koni
daného/daných atlétov. Náhradné ani rezervné kone sa z prostriedkov SJF
neuhrádzajú.
2. Z prostriedkov SJF sú hradené náklady na vedúceho ekipy, člena SJF, v rozsahu
nákladov za ubytovanie, v avšak max. výške 80€ s DPH/noc v rozsahu dĺžky konania
MS, ME, OH a WEG dla medzinárodného rozpisu FEI a cestovných nákladov.
3. Z prostriedkov SJF sú hradené náklady na oficiálne povinných členov ekipy podľa
pravidiel jednotlivých disciplín FEI v rozsahu stanovenom P-SJF.
4. Ku koncu daného roka, najneskôr však k 31.10., sú reprezentanti a členovia oficiálnej
výpravy na MS, ME, OH a WEG povinní predložiť sekretariátu SJF sumár nákladov aj
s dokladovaním úhrad za reprezentáciu na MS, ME, OH a WEG aj spolu
s dokladovaním umiestnenia. P-SJF do 15.12. môže, v závislosti od nevyčerpaných
zdrojov rozpočtu SJF kapitoly Reprezentácia daného roka rozhodnúť o refundácii
predložených nákladov predkladateľovi (členovi reprezentačného výjazdu).
5. Schválená čiastka bude poukázaná na účet klubu, v ktorom je jazdec/atlét/člen
schváleného reprezentačného výjazdu registrovaný.
6. Mimo náhrad jazdcom/atlétom, vedúcemu ekipy a oficiálne povinným členom ekipy
podľa pravidiel jednotlivých disciplín FEI nie sú hradené náklady žiadnym ďalším
účastníkom.

Článok V
Ostatné
7. Reprezentanti sa zaväzujú svojim správaním chrániť dobré meno SJF a dodržiavať
zásady etického správania sa v športe a ďalej dodržiavať zásady wellfare a etického
zaobchádzania s koňom definované FEI.
8. Jednotliví členovia reprezentácie sú povinní oboznámiť sa s obsahom kódexu
reprezentanta a svojím podpisom potvrdiť, že obsahu porozumeli a budú ho
dodržiavať. Za menný zoznam reprezentácie a zabezpečenie podpisu je zodpovedný
šéf ekipy.
9. Je zakázané užívanie psychotropných, omamných látok a alkoholu. Šéf ekipy má
právo vykonať test prítomnosti alkoholu dychovou skúškou o čom sa spíše protokol.
Reprezentant svojím podpisom udeľuje šéfovi ekipy alebo národnému trénerovi
súhlas s vykonaním testu na alkohol a psychotropné a omamné látky. Užitie
psychotropných, omamných látok či alkoholu sa považuje za hrubé porušenie
kódexu reprezentanta, čo môže mať za následok zákaz činnosti v reprezentácii
a úhradu nákladov tzv. ,, akreditačný balíček reprezentanta,, podľa rozpisu( ďalej
ustajnenie koňa – ak tam je len pre túto osobu podľa rozpisu, tréner / lonžér – ak
tam je len pre túto osobu – podľa rozpisu) v prípade MS, ME, OH, WEG. Výšku
náhrady škody určí sekretariát SJF po konzultácií so šéfom ekipy. SJF si vyhradzuje
právo nepredĺžiť licenciu v ďalšom roku takejto osobe.
Za nedovolené užívanie alkoholu sa nepovažuje prípitok na oficiálnom otvorení
podujatia a oficiálnych stretnutiach daných v programe podujatia ( uvedené platí iba
pre osoby staršie ako 18 rokov )
10. Osoby mladšie ako 18 rokov majú zákaz fajčiť.
11. Reprezentant má povinnosť zúčastniť sa na všetkých tréningoch, prípadne campoch
/ak ich príslušná komisia zorganizuje /. Uvoľnenie z tréningového procesu je možné
len v prípade, že sa tak dohodnú národný tréner, šéf ekipy a tréner. Reprezentant
berie na vedomie skutočnosť, že ak sa vlastným pričinením nebude môcť zúčastniť
na podujatí / MS, ME, OH, WEG /z dôvodu zranenia spôsobeného mimo
tréningového procesu, prípadne iného dôvodu, bude musieť uhradiť poplatky
spojené s jeho účasťou na podujatí ( akreditačný balíček reprezentanta podľa
rozpisu, ustajnenie koňa – ak tam je len pre túto osobu podľa rozpisu, tréner /
lonžér – ak tam je len pre túto osobu – podľa rozpisu.) Výšku náhrady škody určí
sekretariát SJF po konzultácii so šéfom ekipy.
12. Všetci účastníci medzinárodných pretekov a MS, ME, OH a WEG sú povinní zúčastniť
sa na slávnostnom odovzdávaní cien. Výnimkou je ospravedlnenie sa z vážnych
dôvodov po konzultácii so šéfom ekipy. V inom prípade a bude vec riešená
disciplinárnom konaní komisie alebo SJF.
verzia 04/23.11.2021

KÓDEX REPREZENTANTA SJF
P-SJF definuje pre všetkých reprezentantov SR na jazdeckých podujatiach tieto pravidlá používania
jazdeckého vybavenia a výstroje.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na národné a medzinárodné podujatia.

1. Všetky aktivity spojené s účasťou reprezentanta na oficiálnom medzinárodnom podujatí riadi
a organizuje výhradne manager, tréner alebo vedúci ekipy športovej reprezentácie.
2. Reprezentanti majú na oficiálnych medzinárodných podujatiach organizovaných FEI používať
výhradne pridelené športové vybavenie a výstroj. Používanie oblečenia alebo výstroje (s výnimkou
prilby) so štátnym znakom na iných podujatiach (národných) je zakázané.
3. Reprezentanti sú povinní zúčastňovať sa športových a iných podujatiach organizovaných
a hradených zo zdrojov SJF, na ktoré sú pozvaní príslušnou športovou komisiou.
4. Reprezentanti sú povinní sa o pridelené oblečenie a výstroj náležite starať a v prípade poškodenia
alebo straty nahlásiť túto skutočnosť príslušnej športovej komisii.
5. Reprezentanti sa zaväzujú svojím správaním chrániť dobré meno SJF a dodržiavať zásady etického
správania sa v športe a ďalej dodržiavať zásady wellfare a etického zaobchádzania s koňom
definované FEI.

V .....................................

.....................................................
meno a podpis reprezentanta

