
Skokové soustředění zaměřené na styl  

financované ČJF 

(začínající závodníci) 

Pořadatel: JS Bukov Ústí nad Labem 

Termíny: 26.9.2019 a 3.10.2019 

Místo konání: Ústí nad Labem 

Trenér/stylový rozhodčí:  JAN CHÝLE 

Stylový rozhodčí/stavitel/steward/instruktor: Mgr. Petra Svobodová 

Tato úroveň soustředění je určené méně zkušeným držitelům jezdeckých licencí (členů ČJF)  do 18 
let startujícím na jezdeckých závodech na velkých koních či pony. 

a) Zvyšování kvality jezdeckých dovedností jezdců na úrovni jezdců začátečníků prostřednictvím 
praktických soustředění se zkušenými trenéry s důrazem na bezpečnost při oficiálních závodech 
nižších obtížností. Příprava účastníků na start při závodech, upozornění na chyby a přestupky 
oproti pravidlům jak na opracovišti, tak na kolbišti či trati při vlastním sportu. Vybavení na 
závody, welfare koní, antidopingová pravidla. 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 chyby nezkušených účastníků závodů.   
 

b) Podpora klubového sportování, příprava frekventantů. Dobrá příprava koní a poníků a především 
jasně definovaný dlouhodobý plán vzdělávání jezdce. 

Jan Chýle patří k mladé nastupující generaci pohybující se kolem koní, osobně se věnuje jejich chovu, sportuje (skoky T), 
komentuje chovatelské akce i sportovní přenosy na Eurosportu či České televizi, posuzuje koně startující na Kritériích 
mladých koní, zároveň je hodnotitelem, zajišťuje registrace, zápisy apod. do několika plemenných knih koní. 
V současnosti startuje ve skákání na nejvyšší úrovni s plemenným hřebcem Cool Paradise. 

Petra Svobodová je funkcionářem ČJF. Vlastní jezdeckou a cvičitelskou licenci. Dále je držitelem licence stavitele 
parkuru, rozhodčího v disciplínách parkur a vytrvalost, stewarda a rozhodčího pro styl. Sama jezdila parkurové závody, 
poslední roky startuje v drezurních soutěžích do stupně S. 

Veterinární podmínky: Shodné jako při závodech. 

Financování: Soustředění je financováno ČJF! Doplatek za 1 den/100,-Kč 

Trénink bude probíhat v lotech. Kapacita je omezena.  

Kontakt, informace: Dana Šusterová 777 813 857 email: Stajbukov@seznam.cz 

!!!!PŘIHLÁŠKA MUSÍ PROBĚHNOUT PŘES JIS!!!! 
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