
Drezurní komise ČJF 

Drezurní komise ČJF připravila pro všechny zájemce: 

Otevřená  drezurní  školení  

Datum:   30. května  2015  začátek  14.30 – 18.00  školitel:  Peter Bonhof (Holandsko) 

Místo:  Jezdecký areál Vigvam Němčice u Kolína ( „Šampionát Y+S v drezuře“) 

Datum:   5. června  2015  začátek  10.30 – 17.00  školitel:  Monique Peutz (Holandsko) 

Místo:  Jezdecký areál Heroutice ( „KMK v drezuře“) 

Datum:   11. července  2015  začátek  14.30 – 18.00  školitel:  Hermann Smit (Holandsko) 

Místo:  Jezdecký areál Zduchovice ( „Šampionát Ch+J v drezuře“) 

Cena:   300,- Kč/1 školící den,  500,-Kč/dva školící dny,  600,-/tři školící dny 

Po kladných ohlasech na „Jarní školení“, která DK otevřela nejen pro rozhodčí, ale i pro 

jezdce a trenéry či cvičitele, jsme vyhověli mnoha žádostem a rozhodli se v tomto systému 

pokračovat i pro další typy školení. Jsme přesvědčeni, že budou-li jezdci či trenéři vědět,  jak  

rozhodčí  jednotlivé cviky posuzují a na co se při jejich hodnocení zaměřují, budou se 

zlepšovat i jejich výkony a naopak, budou-li si moci sami vyzkoušet ohodnotit cvik při úloze,  

zlepší se vzájemná komunikace a respekt, což povede ke zlepšení mezilidských vztahů  na 

závodech a k růstu úrovně drezury v ČR.  

Drezurní komise zve rozhodčí všech kategorií, jezdce, trenéry a instruktory na drezurní 

školení  pořádané: úroveň „SG“ -„IMII“ v Němčicích, KMK v Herouticích  a úroveň do „S“ ve 

Zduchovicích, která proběhnou v rámci drezurních závodů „Šampionát v drezuře“ a KMK.  

Školení probíhají přímo při závodech, kde při úloze bude prováděno hodnocení cviků 

s vysvětlením důvodů proč je udělena právě tato známka a tím školitel synchronizuje  pohled 

rozhodčích, trenérů i jezdců na provedený cvik. Samozřejmě se nebrání diskusi a určitému 

doporučení jak se zlepšit. Upozorňujeme, že je možný časový posun školení a přihlášení 

budou včas informováni. 

Přihlášky na školení zasílejte na e-mail drezurniskoleni@seznam.cz  do 20.5., 1.6. a 1.7.2015 

je možné se přihlásit na všechna školení najednou – se slevou 

Přihláška musí obsahovat:     datum na které školení se hlásíte                      

jméno, tel. kontakt, e-mailovou adresu a číslo licence,                                          

jste –li aktivní  jezdec – současná úroveň na které závodíte                                                        

jste-li rozhodčí – X, NR, S  nebo instruktor eventuálně trenér                                                                                                                                         

Název  a číslo subjektu ve kterém působíte. 

Renata Habásková 
Manager DK ČJF 
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