
Školení stylových komisařů v disciplíně skoky 2018 ve spolupráci se Středočeskou oblastí 

 

1. Cíle a systematika vzdělávání 

 

Cílem ČJF je prostřednictvím stylového skákání podporovat rozvoj správných návyků, 

techniky a myšlení jezdců v parkurovém sportu. Za tímto účelem ČJF organizuje soustavné 

vzdělávání stylových komisařů, pro něž od roku 2016 platí povinné doškolování 1x za 2 

roky.  

V roce 2018 otevírá ČJF nový kurz stylových komisařů. Školení proběhne za účasti 

frekeventantů Talent pony, účastníků SCP a dětí a juniorů na velkých koních. Účastníci tak 

budou mít možnost sjednotit si pohled a hodnocení stylových soutěží s ohledem na věk 

jezdců a jejich fyzických a mentálních možností.  

 

2. Místo a termín školení 

 

9. - 11. 3. 2018  Jezdecký areál Kralovický dvůr, Královice 91, 27401 

www.kralovickydvur.cz 

 

3. Školitelé 

Školení proběhne pod vedením 2 lektorů:  

       -zahraniční lektor Johann Sailer (Německo) 

       -tuzemský lektor Ing. Jan Šíma 

 

4. Druh školení 

 

- otevření nového kurzu (pa-ne) 

- doškolování (so) 

 

5. Předpokládaný program školení 

 

1. den (pátek) – otevření kurzu 2018 

Začátek ve 14:00 proběhne prezentací účastníků, dále: 

- zahájení semináře a úvodní slovo 

- vývoj stylového skákání, význam, cíle a poslání stylových soutěží 

- skokový výcvik jezdce s důrazem na správné návyky, nalezení správného stylu 

- rozbor hodnotících ukazatelů  

- příklady, demonstrace na obrázcích, důležité detaily, nejčastější chyby 

http://www.kralovickydvur.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=Dvůr Kralovice&utm_campaign=firmy.cz-13009892


- rozbor hodnotících ukazatelů, způsob hodnocení a zápis do protokolu, metodika 

nalezení správného ohodnocení 

- úvod praktické části, praxe hovoření do mikrofonu a vysvětlení hodnocení 

Společná večeře 

Otevřená diskuze se školiteli a účastníky, výměna poznatků z praxe 

 

2. den (sobota) – zároveň doškolení stávajících stylových komisařů 

Začátek v 9:00   

- způsob stavby parkuru pro stylové soutěže (vzdálenosti, jednotlivé překážky apod.), 

nejnovější trendy 

- projití postaveného parkuru společně se stavitelem, zopakování nejdůležitějších 

prvků parkuru 

- nejvhodnější pozice pro umístění stanoviště rozhodčího 

- praktická část s posuzováním v rámci parkurových závodů 

- práce ve skupinách (cvičení k určení správného hodnocení v limitovaném čase včetně 

zdůvodnění a rozboru chyb) 

- otevřená diskuze, rozbor nejčastějších situací z praxe, závěr doškolování 

Společná večeře 

Otevřená diskuze se školiteli a účastníky, výměna poznatků z praxe 

3. den (neděle) -  

Začátek v 9:00 

- zopakování nejdůležitějšího základu problematiky stylového skákání a detailnější 

rozbor jednotlivých témat dle dotazů 

- praktická část s posuzováním a hovořením do mikrofonu 

- práce ve skupinách (určení správného hodnocení a zdůvodnění)  

 

Program a jeho posloupnost v jednotlivých dnech může být lehce upraven lektorem. 

 

6. Poplatek 

Školení je přístupné nejen stylovým rozhodčím, ale i trenérům a instruktorům jezdectví za 

následující poplatek:  

- noví kandidáti na stylové rozhodčí uhradí poplatek 1.500,- Kč 

- stávající rozhodčí účastnící se sobotního doškolení uhradí poplatek 500,- Kč 

- přihlížející trenéři a instruktoři jezdectví, kteří na akci nebudou mít svoje svěřence, 

uhradí poplatek 200,-Kč 



Poplatek je splatný předem na účet ČJF. Po zaslání přihlášky budou přihlášeným zaslány 

platební pokyny. Přihláška je platná až po připsání částky na účet. 

7. Přihlášky 

Jmenovité přihlášky lze zaslat na email katerina.babinska@cjf.cz to nejpozději do 23. 2. 2018. 

 

 

 

 


