
Karlovarská oblast KVO ČJF  

pořádá 

Soustředění  

vstup do světa oficiálních závodů 

 

Kde: Areál Pegas Děpoltovice 

 

Kdy: 24.8. – 25.8.2017 

 

Cíl soustředění :   

Výuková práce pro všechny jezdce po ZZVJ s předpokladem dalšího 
sportovního růstu 

Výuku povedou Ing. Jan Šíma, Ing. Marcela Šímová, Jaromíra Nachtigalová, Jana Lahodná a 
MvDr. Jaroslav Štekl 

Ukázky standardních výcviků ve čtvrtek povede p.David Fialka /asistent rozhodčí Jana 
Lahodná/ 

• Praktická část                    

 24.8.2017  -  příjezd účastníků do 10.00 max. počet přihlášených 20 

jezdců/jeden kůň pro jezdce v případě nenaplnění kapacity jeden jezdec 

s vícero koňmi 

10:30  - 7 lotů  ukázka standardní přípravy drezurní i skokové na závody – 
každý účastník /trenér,rodič apod./ bude přítomen ve všech lotech, aby měli 
možnost srovnat ukázku hodiny s obvyklým tréninkem v domácím prostředí 
a možnost konzultace s lektorem . 

18.00 - krmení koní 
18:30 - večeře 
19.00  Diskuze o všech aspektech souvisejících s účastí na jezdeckých závodech 
– výcvik koně a jeho zdraví / Lahodná J., Nachtigalová J., Mvdr. J.Štekl / 



Promítnutí videí z tréninku 
 

25.8.2017 
7.00     Krmení ustájených koní 
7.30     Snídaně 
8.30     Přednáška p.ing.M.Šímová - systém závodů,chování na kolbišti a 
nejčastější chyby začínajících závodníků 
11.00   Ukázková soutěž formou handicapu /startka bude sestavena dle 
výkonnosti z předešlých tréninků / obtížnost určí lektoři 
            Lektor na opracovišti připraví každou dvojici na start a rozhodčí na 
kolbišti každý jednotlivý výkon okomentují /p.ing.Šíma a p.ing .Šímová/ 
Všichni zúčastnění obdrží památkové diplomy 
 
 
Vstup do oficiálních závodů 

 

13.00 
Oficiální soutěže   
ZP na limitovaný čas 
ZLP na limitovaný čas 
LP s návazným rozeskakováním 
Handicap pro začínající jezdce  70/ 80/ 90   dle Čjf A 298.2.1 limit čas 
/jezdec se přihlásí dle svého uvážení do obtížnosti dle svých schopností/ 

 

Časový harmonogram- prosíme dodržujte časový plán!:  

  

Děti mají hrazeno:  

Ustájení (stelivo: sláma), ubytování (pokoje s koupelnou), stravu a tréninky.  

Teoretická část bude probíhat v restauraci s možností shlédnutí videa, tréninky 
na kolbišti.  

Při praktické části je vždy nutná účast domácího trenéra/ instruktora.  

Informace na tel: 776280541, jkpegas@jkpegas.cz  

Kontakt a mapa: www.jkpegas.cz 



Pořadatel neručí za případná zranění jezdců, koní, či za škody na majetku. Potvrzením 
přihlášky dávají účastníci či jejich zákonní zástupci najevo, že souhlasí s podmínkami akce a 
účastní se jí na vlastní riziko a zodpovědnost.  

Těšíme se na Vaši účast        Karlovarská Oblast ČJF    

 

 

 

Těšíme se na Vás!  

  

  

Helena Lahodná – Pegas 

Děpoltovice 1, 362 25 Nová Role 

Phone: 776 280 541 

jkpegas@jkpegas.cz 

 

 


