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Školení rozhodčích a hodnotitelů zaměřené na hodnocení mechaniky 

pohybu mladých koní 
 

Pořadatel:      Český teplokrevník z. s. ve spolupráci s Drezurní komisí ČJF, ZH Písek a ASCHK ČR z.s.  
Místo:            ZH Písek 
Datum:            úterý 31. srpna 2021 
Zahájení:         10:00 hodin 
 
Školitel: Peter Holler – mezinárodní rozhodčí (http://www.peter-holler.de) 
 

Školení je určené pro: drezurní rozhodčí všech kategorií (rozhodování soutěží pro mladé koně) 
   hodnotitele koní plemene český teplokrevník 
   jezdce mladých koní 
   diváky 

Předběžný časový plán: 
  

10:00 Zahájení 
 
Jezdci předvedou své úlohy, dle věku koně, tj. 4U, 5U a 6U.  Po každé úloze bude prostor pro komentář pana 
Hollera, který projde dle protokolu všechny předvedené cviky, popíše chody koně, vyzvedne přednosti koně 
potřebné pro drezuru a doporučí na co zaměřit další trénink. Přítomni mohou klást dotazy na které pan 
Holler bude odpovídat.  
 
Podmínky pro jezdce 
Školení je přístupné jezdcům na 4,5 a 6ti letých koních se zaměřením na klasickou drezuru nebo na drezuru 
pro všestrannost. Jezdci musí být členy ČJF s platnou licencí pro rok 2021. Koně musí splňovat aktuální 
veterinární podmínky Státní veterinární správy pro konání svodu koní.  Koně nemusí být účastníky KMK 2021.   
 
Prosíme jezdce mladých koní, kteří by měli zájem zúčastnit se komentovaného hodnocení předvedené úlohy 
pro mladé koně a tipy pro zlepšení, aby se přihlásili na mail: rpk@ceskyteplokrevnik.cz a uvedli jméno koně a 
obtížnost úlohy.  
Podmínky účasti: 

1) Uhrazení účastnického poplatku:  
a. pro rozhodčí ČJF                   -  0 Kč (hrazeno ze zdrojů ČJF - Vzdělávání) 
b. pro hodnotitele ČT, diváky  -  200,- Kč, (50% sleva pro členy spolku SČT) 
c. pro jezdce                              -  0 Kč (jezdci hradí pouze ustájení) 

 
2) Účastníci i diváci jsou povinni dodržovat opatření COVID-19 a řídit se pokyny pořadatelů.    
3) Toto školení je zařazeno do systému vzdělávání hodnotitelů koní plemene ČT. 

 
Ustájení koní v omezeném počtu objednávejte: Ing. Hana Stránská, Ph.D. mail: hanka.stranska@seznam.cz  
Cena 500 Kč/den/box bude jezdcům uhrazena z rozpočtu školení.                                                     
 
Kontakt a přihlášky: Rozhodčí – přes JIS – www.jezdectvi.org – Sekce Kalendář vzdělávacích akcí - Seminář 

       Jezdci, hodnotitelé a diváci – přihlášky zasílejte na mail: rpk@ceskyteplokrevnik.cz  
        

Časový rozpis jezdců bude upřesněn dle došlých přihlášek a uveřejněn na www.ceskyteplokrevnik.cz 
                                                                                        

Za SČT Ing. Hana Civišová, Ph.D. a za Drezurní komisi Ing. Renata Habásková 

http://www.jezdectvi.org/

