ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE , drezurní komise
Zátopkova 100/2, 160 17 PRAHA 6 - Strahov
IČO 48549886
číslo účtu: 1732702504/0600
Jarní školení drezurních rozhodčích a zájemců o drezuru v roce 2019
Pořadatel – Oblastní výbor ČJF ve spolupráci s drezurní komisí ČJF
Drezurní rozhodčí je povinen se zúčastnit jarního školení pořádaného DK, jinak nemůže
být zařazen do sboru rozhodčích v daném roce - 2019.
Rozhodčí drezury musí mít platný refreshing ze všeobecných pravidel 1x za 2 roky
Termíny školení 2019
termín

12.1.2019
2.2.2019
9.2.2019
9.2.2019
10.2.2019
15.2.2019
16.2.2019
23.2.2019
23.2.2019
2.3.2019
23.3.2019

místo

oblast

lektor

- ČJF Strahov - školitelé drezury a DK
- ZH Písek – jihočeská oblast
- Suchá SCM všestr. – východočeská oblast
- JK Heroutice – středočeská oblast
- JS Gabrielka Stráň - karlovarská oblast
- SCM Kralovice drezura
- JK Ronex – pražská oblast
- rest. JK Baník Ostrava - severomoravská oblast
- JS Plzeň Bory - plzeňská oblast
- Brno Panská Lícha – jihomoravská oblast
- Motel Arkus Černožice – královéhradecká oblast

Čmolík
Fialová
Žižková
Valeriánová
Čmolík
Čmolík
Schützová
Žižková
Fialová
Žižková

Program školení (předpoklad zahájení v 10,00 hodin)
Teoretická část: cca 2,5 hod.
- Změny a národní úpravy drezurních pravidel
- Změny v národních úlohách
Praktická část: cca 2,5 hod.
- Sjednocení rozhodování v hodnocení drezurních soutěží
- Hodnocení volných sestav a stěžejních cviků v daném stupni obtížnosti
- Možnost videa – cviky z úloh Z-T
Cena :
Stanovuje pořadatel, který provede vyúčtování (návrh cca 500,-Kč účastník školení)
Pro členy oblasti možno hradit v rámci OPP – oblast kontinuální vzdělávání.
Pořadatel zajistí oběd za úhradu podle objednávky přihlášených zájemců
OV na školení zajišťuje :
- přihlášky přes JIS zajistí sekretář oblasti, včetně vložení informací o termínu a místě konání
- administrátora školení, který zajistí na místě prezenční listinu a předá ji sekretáři oblasti
- pronájem místnosti pro školení (max. 1000,-Kč/den)
- vyúčtování lektora (cestovné + odměna 2000,-Kč)
- projektor a možnost promítání z počítače
ing.Renata Habásková
předsedkyně DK ČJF

