
Akademie mladých jezdců 

Je nám ctí pozvat mladé nadějné jezdce mezi 18 – 23lety na již 7. ročník Akademie mladých jezdců. 

Projekt je čím dál úspěšnější a za to jsem vděčni i Vám, především za Vaši podporu v průběhu 

uplynulých let. 

Naši absolventi získali několik medailí a umístění na ME juniorů a mladých jezdců a 6 jezdců i na ME 

seniorů v roce 2017 a 2019.  

Od začátku se snažíme o výstavbu mostů mezi rozdílnými věkovými kategoriemi a v tomto duchu 

budeme pokračovat i nadále, navíc v roce 2020 kromě sportovních a akademických tréninků, budou 

sportovci přizvání i k účasti na klinikách a na další akce s cílem upevňovat spolupráci a přátelství 

v rámci YRA. 

Cílem YRA je a i nadále zůstane pomáhat mladým skokovým talentům připravovat se na budoucí 

kariéru profesionálu  v tomto sportu. Program opět poskytne šanci 5 – 6ti nadějným jezdcům 

trénovat v známé profesionální stáji. Kromě toho program zahrnuje vzdělávání na téma: veterinární, 

obchod a ekonomika, komunikace, wellness a právo. 

Každá evropská federace může přihlásit 3 kandidáty. Každý z těchto kandidátů bude vyzván k výběru 

se 2 koňmi – jeden kůň s výkonností do 145 cm a jeden mladý kůň (5 – 7 let). Toto nastavení je nutné 

k hodnocení jezdeckých dovedností a k zajištění objektivního výběru. 

Výběrová komise ve složení Emile Hendrix, Franke Sloothaak, Jean – Maurice Bonneau a Sven 

Holmerg vyberou 25 jezdců, kteří budou pozváni na CSI ve střední Evropě v rozmezí od konce března 

do poloviny dubna. Podrobnosti budou zaslány panem Holmergem v prvním únorovém týdnu. 

Do poloviny května bude probíhat výběr konečných účastníků na základě skokových výsledků (140 – 

150 cm) a osobních profilů kandidátů. 

Školitelé, kteří byli zapojeni do tohoto projektu: Kevin Staut, Marco Kutscher, Scott Brash, Jos 

Lansink, Henk Nooren, Ben Wim a Gerco Schröder. O přidělení trenéra každému účastníkovi 

rozhodne výběrová komise po dohodě se samotným účastníkem. Součástí mohou být i další trenéři 

týmu.  

Přihlášky je potřeba zaslat nejdéle do 29. února 2020 podle níže uvedených pokynů. 

Návrh programu, zkušenosti z předchozích let a přihlašovací formulář najdete na 

www.ridersacademy.eu 

Link: ridersacademy.eu/login 

User: nationalfederation 

Password:ridersacademy 

Pro více informací kontaktujte Sven Holmberg - sven@ab-holmbergs.se nebo 

sven@ridersacademy.org 
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