
PŘÍPRAVA  PRO  JEZDCE  PŘED  ZZJV  

PONY PARK MĚŠICE   20 – 21. 4. 2017 

Cílová skupina: účastníci ZZJV dne 21. 4. 2017, nebo pro účastníky 
dalších termínů v rámci oblastí. 

Místo konání:  Areál Jezdecké školičky Měšice – subjekt Pony Park Měšice 

Počet účastníků: max. 20  

Finanční plnění: pro účastníky ZZJV 21. 4. 2017 - zdarma  

Cílem této úrovně soustředění je účastníky co nejlépe připravit na průběh zkoušky základního výcviku 
jezdce, procvičit teoretickou i praktickou část a koním i jezdcům umožnit poznat prostředí, ve kterém 
zkoušky proběhnou. Účast bude umožněna i garantům jezdců. 
Pod vedením příslušného komisaře ZZVJ proběhne v místě konání ZZVJ  dvoudenní soustředění přímo 
před zkouškou tak, že vlastní zkouška bude závěrečnou částí tohoto soustředění. 
V průběhu soustředění budou účastníci seznámeni s jednotlivými součástmi zkoušky, proběhne 
opakování jezdecké teorie, probrány budou otázky postroje koně i jezdecké výstroje včetně 
praktického procvičování, na jízdárně pak budou procvičeny všechny části praktické části – 
předvádění koně, práce ve skupině na opracovišti, parkur a drezura. Účastníci budou upozorněni na 
nejčastější chyby a bude jim vysvětleno, na jaké oblasti je dáván největší důraz a proč. 
 
Časový program: začátek 10,00 hodin 

DOPOLEDNE 

• Zahájení – určení pořadí jezdců  
• příprava koně pře zahájením drezurní částí 
• práce na obdélníku – rozbor chyb 
• předvádění koně 

Občerstvení orientačně:  cca ve 13 hodin 

ODPOLEDNE 

• Skokový trénink  - příprava před parkurem a vlastní parkur 
• Teoretická příprava na ZZJV 

Zakončení cca 17 hodin 

Po celý den k dispozici teplé nápoje, studené nápoje, polévka, párky v rohlíku 

     Za organizační tým:       

      Veronika Křížková – organizační zajištění 

      Irena Hůlková – komisař a lektor 

      Milan Severa – cvičitel 

 



 

 

ZKOUŠKA  ZZJV – DNE 21. 4. 2017 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ ZZJV I S GARANTY:  8,00 HODIN  

MÍSTO:   PONY PARK, MĚŠICE 

POPLATEK: částka 500,- Kč, doklad o odeslání peněz na  

účet ČJF        1732702504/0600     v.s.   234220, 
v poznámce jméno účastníka. 

 

Komisaři:  Ing. Milena Minářová, hlavní komisař 

    Ing. Lucie Starostová, komisař 

    Irena Hůlková, komisař 

 

 

 


