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Vážení sekretáři oblastí a členové oblastních výborů,
v souvislosti s chystaným zavedením kategorizace jezdců Vám posíláme tento metodický pokyn týkající se
prodlužování jezdeckých licencí pro sezónu 2015 a doporučení pro schvalovatele rozpisů. Předem se chci
za SK omluvit, že tento pokyn dostáváte se zpožděním a uvědomuji si, že to pro Vás může být komplikace,
přes to bych chtěl požádat o pomoc s uvedením tohoto projektu v život.
Aby kategorizace mohla plně od 1.4.2015 fungovat, je třeba informovat členskou základnu prostřednictvím
klubů, že při zasílání žádostí o prodloužení jezdeckých licencí je nutné, aby si každý jezdec vybral kategorii
pro skokové soutěže (S1, S2 nebo S3). Vybrat si musí povinně všichni jezdci vlastnící všeobecnou
jezdeckou licenci na velké koně, tedy i ti, kteří se neúčastní skokových soutěží, pro ty je jasné
doporučení nechat si nastavit kategorii pro skokové soutěže na S1. Vybranou kategorii je pak nutné
nastavit do centrální databáze. Prodloužení licence bez volby kategorie by nemělo být možné, pokud by
Vás však systém pustil dále, je nezbytně nutné, abyste bez volby kategorie licenci neprodlužovali a
požádali zástupce klubu (jezdce) o doplnění. Zvolenou kategorii prosím dopište na roční licenční
známku za číslo licence. V případě přestupu do jiné kategorie bude jezdci vydána nová licenční známka s
novou kategorií. Volba kategorie je plně v kompetenci jezdce, proto sekretář nemusí provádět žádnou
kontrolu, pouze volbu do databáze a na licenční známku zanese.
Dále je nesmírně důležité správně vyplňovat typ jezdecké licence u dětí vlastnících pouze pony
licenci a tuto skutečnost v centrální databázi důsledně vyplňovat. Děti vlastnící pouze pony licenci se dle
pravidel nesmí účastnit soutěží pro velké koně a v loňské sezóně se řešilo několik případů neoprávněných
startů, protože pořadatelé ani rozhodčí neměli nástroj, kterým by takovým startům zabránili. ACE Gallop
bude pro letošní sezónu upraven tak, aby dětem s pony licencí neumožnil v soutěžích startovat, je však
nutné, aby tato data byla správně zadána do databáze.
Zároveň bychom rádi požádali členy oblastních výborů, kteří mají na starosti schvalování rozpisů
jezdeckých závodů, aby se snažili apelovat na pořadatele závodů s tím, že nosnou myšlenkou
kategorizace jsou “Kombinované” soutěže a žádali je o to, aby hned od počátku platnosti kategorizace
byly alespoň soutěže ZM, Z a ZL vypisovány jako typ “Kombinovaná soutěž”. Pokud budou všechny
soutěže jako otevřené, jedna z částí kategorizace ztratí svůj smysl.
Úvodní dokument ke kategorizaci naleznete na stránkách Skokové komise ČJF:
http://www.cjf.cz/discipliny/skoky/aktuality/kategorizace-jezdcu-tz/
A též jsme připravili rubriku “Otázky a odpovědi”, kde je zodpovězena většina doposud posbíraných dotazů:
http://www.cjf.cz/discipliny/skoky/kategorizace/
S přáním krásného dne
Za skokovou komisi
Martin Ohnheiser
manažer SK

