
Pozvánka      
 

na soustředění Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Soustředění je financováno z prostředků 
ČJF v rámci jednotného systému oblastních soustředění 

 

Kapitola II. 

Místo konání:  JK Slavia VŠ Plzeň                   
Datum:   13.-14.5.2017                                     
Začátek:  10.oo hodin                   
Kapacita:  20 jezdců 

Soustředění je určeno pro děti a mládež do 18 let (pokročilí hobby jezdci a méně zkušení držitelé 
jezdecké licence). Kapacita – 20 jezdců.                                                                          
Cílem této série soustředění je práce s jezdci, kteří se úrovní výcviku dostali na úroveň splnění 
zkoušky základního výcviku a je u nich předpoklad dalšího růstu jezdecké úrovně a účasti na 
závodech. Předpokládané působení v následujících oblastech: 
- Motivace k dalšímu jezdeckému růstu, seznámení s možnostmi dalšího rozvoje jezdeckých 
schopností. 
- Ukázka standardní hodiny jezdeckého výcviku skokové i drezurní přípravy pod vedením zkušeného 
certifikovaného trenéra jezdectví. Na této úrovni předpokládáme účast rodičů a osob, které mají 
výcvik účastníka na starosti. Pro rodiče bude přínosem srovnat výcvikovou hodinu s obvyklým 
výcvikem svého dítěte a pochopit význam metodického přístupu k výcviku („ten dobře jezdí“ 
z člověka nedělá trenéra jezdectví). Pro osoby zajišťující výcvik účastníka může být možnost 
konzultace s trenérem přínosem v odborném růstu. 
- Zdůraznění významu výcviku koně dle jednotlivých úrovní výcvikové škály jak pro jezdce, tak 
především pro zdraví koně. 
- Vysvětlení a praktické procvičování všech aspektů souvisejících s účastí na jezdeckých závodech. Od 
přihlašování na závody, přepravy koní, bezpečnosti a pravidel přípravy na opracovišti až po systém 
závodů, chování na kolbišti a nejčastější zbytečné chyby nezkušených účastníků závodů. 
- Možnost dotazů a diskuse o všech tématech, kterými se soustředění zabývá i jiných souvisejících 
s jezdectvím. 
 
Práce bude zahrnovat drezurní i skokovou přípravu.  
 
Lektoři:   Daniel Komenda – drezura, Mgr. Michala Hanuščinová – skoky 
 

Vedoucí soustředění: Mgr. Michala Hanuščinová 

Přihlášky zasílejte na email:  michalaroubalova@seznam.cz – do 08.05.2017 

 

Občerstvení – oběd – bude zajištěn zdarma jen pro přihlášené účastníky. Ostatní si mohou objednat  
– viz email.    

 

Na soustředění je možnost ustájení v mobilních boxech umístěných v hale areálu. 

 

Veterinární podmínky: platné očkování a rozbory krve ne starší 6 měsíců. 
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