
Informace pro pořadatele vytrvalostních závodů 

 

 

1) Funkcionáři 

Seznam schválených funkcionářů pro vytrvalost a jejich status je zveřejněn na oficiálních 

stránkách vytrvalosti. V seznamu pořadatel zjistí, zda rozhodčí disponuje programem na 

zpracování výsledků Gallop, pokud si tento není schopen s proškolenou osobou zařídit sám. 

 

http://www.vytrvalost.com/rozhodci.asp 

http://www.vytrvalost.com/veterinari.asp 

 

2) Povinný počet funkcionářů pro jednotlivé úrovně soutěží (viz též pravidla vytrvalosti)  

 

Všechny funkcionáře národních závodů jmenuje Komise vytrvalosti ČJF na základě návrhu 

OV 

 

Mistrovství republiky a soutěže stupně T: 

Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy a minimálně 2 členů vybraných z oficiálního 

seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní soutěže. Předseda sboru rozhodčích musí být 

specializovaným nebo mezinárodním rozhodčím vytrvalosti, ostatní členové pak národními 

rozhodčími.  

Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na každých 15 koní, 

přičemž minimální počet členů VK musí být 3, včetně PVK. Tito členové musí být vybráni z 

oficiálního seznamu veterinářů ČJF pro vytrvalostní soutěže.  

Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři schválenými ČJF. Na 30 soutěžících koní 

musí být minimálně 1 ošetřující veterinář, přičemž minimální počet jsou 2.  

Technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.  

Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní soutěže. OV 

zároveň navrhuje nejméně 6 časoměřičů.  

Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla ČJF. 

 

Soutěže do stupně ST (mimo Mistrovství ČR): 

Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy a minimálně 2 členů vybraných ze seznamu 

rozhodčích ČJF pro vytrvalostní soutěže. Předseda sboru rozhodčích musí být národní 

rozhodčí vytrvalosti.  

Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na každých 20 koní, 

přičemž minimální počet členů VK musí být 3, včetně PVK. Při účasti více jak 50 koní je 

doporučený počet veterinářů 4. Všichni členové musí být vybráni ze seznamu veterinářů ČJF 

pro vytrvalostní soutěže.  

Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři schválenými ČJF. Na 50 soutěžících koní 

musí být minimálně 1 ošetřující veterinář.  

Technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.  

OV zároveň navrhuje nejméně 6 časoměřičů. 

Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla ČJF. 

 

Soutěže do stupně L: 

SR se musí skládat z alespoň jednoho člena vybraného ze seznamu rozhodčích ČJF (pokud 

možno národního rozhodčího) pro vytrvalostní soutěže a jednoho dalšího člena vybraného ze 

seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní soutěže. 

Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na každých 20 koní, 

přičemž minimální počet členů VK musí být 3, včetně PVK. Všichni členové musí být 

vybráni ze seznamu veterinářů ČJF pro vytrvalostní soutěže. 

http://www.vytrvalost.com/rozhodci.asp
http://www.vytrvalost.com/veterinari.asp


Na soutěžích do stupně L musí být minimálně 1 ošetřující veterinář na  50  soutěžících koní,  

přičemž tento veterinář může být vybrán ze zkušených veterinářů s hipiatrickou praxí. 

TD musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže. 

OV zároveň navrhuje alespoň 4 časoměřiče. 

Odvolací komise se nevyžaduje. 

 

3) Odměny funkcionář (viz též všeobecná pravidla)  

Pod pojmem ostatní náhrady se rozumí nocležné, stravné a cestovní náklady podle platných 

předpisů. Mimo těchto náhrad pořadatel proplatí rozhodčím a určeným funkcionářům ošatné, 

tj. odměnu, která již v sobě zahrnuje i náhrady za používání vlastních prostředků (mimo 

dopravních), pomůcek a ošacení. Výplata se provádí v souladu s českým právním řádem. 

Výkonný výbor ČJF stanovuje tyto závazné minimální odměny za každý den funkce pro 

všechny jezdecké disciplíny (mimo povolenou výjimku u Hobby soutěží). 

 

předseda sboru rozhodčích (hlavní rozhodčí)             1200,-Kč/den  

předseda odvolací komise                     1200,-Kč/den  

technický delegát                        1200,-Kč/den  

hlavní komisař                          1200,-Kč/den  

rozhodčí základního sboru, členové odvolací komise 1000,-Kč/den  

předseda a členové veterinární komise               1200,-Kč/den 

odměna za zpracování výsledků v programu Gallop  1000,-Kč 

cestovné       6 Kč/Km 

 

4) Povinnost registrační karty u závodníků hobby soutěží od 2014  

 

Od roku 2014 je povinností každého hobby jezdce prokázat svoje členství v ČJF, které je pro 

start v jakékoliv hobby soutěži povinné, registrační kartou, kterou vydávají oblastní 

sekretariáty. Bez ní nebude hobby jezdci umožněn start. 

 

 
 

5) Termíny schvalování rozpisů  
 

Rozpis závodu musí být dle všeobecných pravidel schválen nejpozději 6 týdnů před závodem. 

Pořadatel je povinen dodat rozpis ke schválení v dostatečném předstihu, aby byl dostatek času 

k opravení případných chyb a nedostatků.  

Rozpisy schvaluje Kristýna Miřátská – kmiratska@gamil.com, 605748207 

 

6) Výsledky 

 

Za zpracování výsledků a jejich odevzdání na federaci je zodpovědný pořadatel. Může o 

zpracování výsledků požádat rozhodčího, pokud disponuje programem Gallop, v opačném 

případě musí zajistit zpracování výsledků sám. Podrobnější informace jsou uvedeny 

v dokumentu ČJF: 

 

http://www.cjf.cz/dokumenty/legislativa/pokyn_k_odevzdavani_vysledku_ze_zavodu.pdf 

mailto:kmiratska@gamil.com

