Vysvětlení podmínek reprezentace pro
ENDURANCE
Limit pro splnění národních kvalifikačních podmínek pro účast na ME, MS, SJH
je nyní cca 14-15 měsíců před startem závodu. Tímto očekáváme od jezdců
prokazování výkonnosti koně v reálnějším čase, který bude více vypovídat o jeho
schopnostech podávat v konkrétním závodě odpovídající výkon.
Rychlost pro kvalifikaci: pro rok 2014 je stanovena minimální rychlost
kvalifikačního závodu 15 km/hod. Po posouzení výsledků z letošního roku se
rozhodneme, zda kvalifikační rychlost zvyšovat a o kolik. Cílem je zvýšit sportovní
úroveň a konkurenční schopnost české vytrvalosti.

Ad. bod 1: Dobrý zdravotní stav jezdce i koně
U reprezentantů ČR se požaduje, aby startovali s koněm, který je v naprostém
pořádku. (To znamená, aby nešli na veterinární přejímku nebo start se zraněným, nebo
nemocným koněm). U kategorie B a C je delegována pravomoc na vysílající mateřský
oddíl, aby kvalifikovaně (např: s veterinářem) vyhodnotili zdravotní stav svého koně.
Kategorie A bude posuzována závěrečnou
zdravotní prohlídkou koně před
odjezdem na závod.
Každý, koho přihlašuje na mezinárodní závod ČJF, je reprezentant ČR a vysílající
subjekt je ČJF. Za doporučení k vyslání odpovídá komise vytrvalosti.
Požadování potvrzení o zdravotním stavu jezdce vychází z Všeobecných pravidel
ČJF, respektive ze Sbírky předpisů (viz. upřesnění níže). Každý jezdec, příslušný ke
kategorii A, B nebo C, každoročně zašle potvrzení svého obvodního nebo sportovního
lékaře, že : pan/paní............. je schopen/schopna se účastnit závodů vytrvalosti jako
jezdec. (datum splnění a adresa zaslání bude doplněna). U jezdců, kteří startují na
mezinárodních závodech, chceme mít jistotu, že je jejich zdravotní stav dobrý a nejsou
známy komplikace, které by mohly v soutěži ohrozit jezdcovo zdraví nebo život a jezdci
tak mohou podat maximální sportovní výkon. 
Pravidla ČJF - všeobecná pravidla článek 117
Za výběr, přihlášku, výkonnostní (sportovní) úroveň a zdravotní způsobilost jezdců i koní
přihlášených do všech jezdeckých soutěží včetně úrovně jejich vybavení přiměřeného k
jejich sportovní výkonnosti a s ohledem na danou disciplínu (ochranná čepice jezdce,
ochranná vesta, ochrana nohou koní, platnost zdravotní karty a pod.) zodpovídá
přihlašovatel.
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Titul předpisu: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-391.htm

Ad. bod 2: Úspěšné absolvování testů výkonnosti koně před závěrečným výběrem do
reprezentace
Vzhledem k tomu, že se do reprezentace kategorie A dostanou koně, kteří běželi
kvalifikační závod před nestejnou dobou a není znám jejich momentální stav
natrénovanosti, chceme soustředit pozvané reprezentanty na jedno místo, kde se jejich
koně podrobí testům výkonnosti a zdravotní prohlídce s možností laboratorního vyšetření.
Testace bude provedena před závěrečným výběrem do reprezentace. (Termín, místo a
způsob bude oznámen v dostatečném předstihu). Obecně bude platit, že pokud budou
koně vykazovat obdobné hodnoty v testu při veterinárním a laboratorním vyšetření a
budou mít obdobnou úspěšnost dokončování, tak se bude výběr provádět podle nejvyšší
dosažené rychlosti v kvalifikační soutěži. Prohlídka, testace a laboratorní vyšetření budou
hrazeny z rozpočtu vytrvalosti. Testy, vyšetření a jeho rozsah se určí po dohodě s
veterináři, kteří je budou provádět.

Ad. bod 3: Spolupráce při provádění testů v průběhu přípravy a závodu
V průběhu sezóny bude u koní provedeno několik antidopingových vyšetření. Jelikož
se chceme zapojit do mezinárodní snahy o čistý sport, musíme začít u sebe a testovat
také doma. Pokud bude test negativní, bude hrazen z rozpočtu vytrvalosti.
Antidopingové testování se řídí platnými Veterinárními pravidly. (Testovat se začne
až po stanovení a zveřejnění přesných podmínek).

Ad. bod 4: Komunikace a spolupráce
Komunikace a spolupráce se vyžaduje hlavně od jezdců kategorie A, protože je
potřeba s dostatečným předstihem zajistit ubytování pro jezdce, jeho doprovod, nákup
vybavení pro reprezentanty a celý tým. To, co je ale nejdůležitější, je potřeba týmové
domluvy o strategii a spolupráci v závodě.

Ad. bod 5: Čistota koně, jezdce a ústroje
Požadujeme od jezdců a koní čistotu, dobrý vzhled a vzornou reprezentaci na všech
mezinárodních závodech.
Vyhodnocuje:
vedoucí výpravy, členové komise
vytrvalosti.

Ad. bod 6: Přihlášení se do programu ''Reprezentace''
Přihlášení do programu "Reprezentace" je povinné pro jezdce kategorie A a B.
Znamená to, že získáme přehled o tom, kdo, kdy a kde chce startovat a s jakým
koněm.

