
Pozvánka na soustředění plně hrazená z rozpočtu OV ČJF 

Kapitola II.          
Vstup do světa oficiálních závodů            
 
Termíny konání:     13.-15. října 2017 
    3.-5. listopadu 2017 
 
Místo konání:     JK Ronex, Ke Kapličce 171, Podolánka, Praha východ 
 
Trenéři:    Renata Habásková – instruktor jezdectví, rozhodčí drezury 

Michaela Habásková – trenér -drezurní  specialista , rozhodčí 
   drezury  
Účastníci:                děti a mládež do 18 let  
Kapacita:                 max 20 jezdců 
Platba:   tréninky jsou plně dotovány ČJF, účastníci si hradí pouze 

dopravu. 
 
Průběh soustředění: 
Pátek :   16.00 – 18.00 – Vysvětlení 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 obdélníku  a nejčastější zbytečné chyby nezkušených účastníků závodů. Jak 
komunikovat s rozhodčími. 
- Možnost dotazů a diskuse o všech tématech, kterými se soustředění zabývá i jiných, souvisejících 
s jezdectvím, např. zvládnutí trémy v obdélníku, co s sebou na závody apod. 
- Zdůraznění významu výcviku koně dle jednotlivých úrovní výcvikové škály jak pro jezdce, tak 
především pro zdraví koně. 
 
Sobota a neděle:  8.00 – 18.00 –  tréninkové lekce v kryté jezdecké hale se zrcadly.  Délka lekce 45 
min. Lekce probíhají samostatně vždy jen jeden účastník. Po skončení lekce je možná 30min. diskuse 
s trenérem. Doporučujeme účast rodičů nebo trenérů či jiné dospělé osoby a všech co mají zájem o 
drezurní ježdění.  
 
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  
nebo se připravují na ZZVJ. Předpokládáme působení v následujících oblastech: 
- Motivace k dalšímu jezdeckému růstu, seznámení s možnostmi dalšího rozvoje jezdeckých 
schopností. 
-   Korekce sedu, vedení koně, správné provádění cviků ( na co se zaměřují rozhodčí?) 
- Ukázka standardní hodiny jezdeckého výcviku drezurní přípravy pod vedením zkušeného 
certifikovaného trenéra jezdectví.  
Tato úroveň soustředění je otevřená pro jezdce více disciplín (skoky, všestrannost …). 
 
Přihlášky na e-mail: renata.habaskova@jkronex.cz,  
Do přihlášky uveďte:  Jméno jezdce, rodné číslo, jméno koně jestli jde o koně nebo ponyho, 
Číslo licence jezdce nebo číslo pod kterým je registrován v oddílu. Termín na který se hlásíte. 
Jméno zákonného zástupce. Telefonní číslo a e-mailovou adresu.  Informace na tel: 602324062 

mailto:renata.habaskova@jkronex.cz

