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 2018
Školení specialistů a NR pro rozhodování soutěží stupně TT
Pořadatel – Karlovarská oblast 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 - 2018.
Rozhodčí drezury musí mít platný refreshing všeobecných pravidel 1x za 2 roky
Termíny školení 2018
Oblast

termín – místo

lektor

Karlovarská oblast

3.2.2018 – Dvůr Stráň JS Gabrielka

Valeriánová od 10,00 hodin

Jihočeská oblast
Pražská oblast
Severomoravská oblast
Plzeňská oblast
Jihomoravská oblast
Středočeská oblast
Východočeská oblast
Zlínská oblast
Královéhradecká oblast

11.2.2018 – ZH Písek
17.2.2018 – Podolanka – JK Ronex
17.2.2018 – Derby Bohuňovice
24.2.2018 – Jezd.společnost Plzeň Bory
10.3.2018 – Pegas Moravany
18.3.2018 – Podolanka – JK Ronex
14.4.2018 – Pardubice, závodiště
7.4.2018 – Těšánky u Zdounek
7.4.2018 – Motel Arkus Černožice

Čmolík
Čmolík
Schützová
Valeriánová
Schützová
Žižková
Fialová
Schützová
Žižková

Program školení
Teoretická část: 2 hod.
- Změny v DP
- Změny v národních úlohách a drezurních úlohách FEI
- Společné známky v hodnocení drezurních soutěží
Praktická část: 2 hod.
- Video – cviky z úloh Z-S – praktické rozhodování - sjednocení názorů
- může být nahrazeno přímo figuranty na jízdárně při výcviku
Školení pro soutěže TT: 2 hod. (povinné pro specialisty a NR, kteří rozhodují soutěže TT)
- Změny v úlohách TT, diskuze k hodnocení soutěží
- Video – cviky z úloh TT – praktické rozhodování soutěží TT- sjednocení názorů
Peněžité plnění:
Pro rozhodčí KO ČJF bez poplatku - v rámci OPP – oblast kontinuální vzdělávání.
Pro ostatní rozhodčí z jiných oblastí 500,-Kč na základě vystavené faktury na účet ČJF
Přihlášky na školení zasílejte:
Na email sekretáře oblasti: v.cmolik@post.cz do 1.2.2018
- v přihlášce uveďte jméno, příjmení, číslo licence, subjekt a zda požadujete oběd
Pořadatel zajistí oběd za úhradu podle objednávky přihlášených zájemců
Vít Čmolík
Sekretář KO ČJF

