Jarní série školení pro drezurní rozhodčí
Dle dokumentu o vzdělávání v ČJF 2014 odst. doškolování rozhodčích II. 7. Disciplína drezura, str. 75,76 je
nutné, aby každý rozhodčí pro drezuru absolvoval jedno školení před zahájením sezony příslušného roku.
DK zahajuje tuto jarní sérii školení pro drezurní rozhodčí všech kategorií, které je otevřené tak jako v loňském
roce i pro jezdce, cvičitele a trenéry a ve kterém se seznámíte se změnami v drezurních pravidlech a sjednotíte
si svůj pohled na hodnocení drezurních cviků před nadcházející závodní sezonou.
DK na web stránkách www.drezura-cjf.cz uveřejňuje seznam tzv. aktivních rozhodčích, kde budou veškeré
účasti zaznamenávány a podle nich bude hodnocena i aktivita jednotlivých rozhodčích.
Místo:

termín:

školitel:

Jihočeská universita ČB Zemědělská fakulta
České Budějovice

16.2.2014

Vít Čmolík

JK Ronex Ke Kapličce 171
Podolánka, Praha-východ

22.2.2014

Zděnek Beneš

Areál Škodaland, V lukách 34, Plzeň

22.2.2014

Vít Čmolík

JS Gabrielka, Stráň 6 Sadov – K. Vary

1.3.2014

Vít Čmolík

Moravany, Střední 22, Moravany 664 48

1.3.2014

Iva Schützová

JK Ronex, Ke kapličce 171
Podolánka, Praha-východ

22.3.2014

Helena Žižková

Grunt Galatík, ZD Těšánky, 768 02 Zdounky

15.3.2014

Iva Schützová

JK Ronex, Ke kapličce 171
Podolánka, Praha-východ
Začátek školení:
Předpokládaný konec školení:
Náplň školení:

Teoretická část (4 hod)

dle potřeby
9,00 hod
18.00 hod

- změny FEI v drezurních pravidlech pro rok 2014

- Změny v národních úpravách pro rok 2014
- Nové vydání drezurních pravidel
Oběd (1 hod) – zajistí pořadatel , hradí účastníci. Cena cca 100,- Kč, bude upřesněno
Praktická část (4 hod)
- sjednocení při hodnocení cviků
- Praktické rozhodování úloh
Je nezbytně nutné, aby každý účastník měl předem prostudované nové vydání drezurních pravidel, které bude uvedeno
na www.drezura-cjf.cz a aby měl pravidla k dispozici.

Cena školení : 350,- Kč
Přihlášky posílejte na e-mail: drezurniskoleni@seznam.cz – uveďte vždy termín a místo školení
V Praze, dne 3.2.2014
Ing Renata Habásková
manager drezurní komise

