Karlovarská oblast KVO ČJF
pořádá
Soustředění pro talentovanou mládež na
pony a koních
- oblastní SCM - skoky
Kde: Areál Pegas Děpoltovice

Kdy: 17.11.-19.11.2017
Trener : Miroslav Půlpán
Stavitel a rozhodčí : Lahodná J.
Školitel : zdravověda p.T.Trochová
Toto soustředění navazuje na jarní SCM a zároveň umožní
zhodnocení jezdecké sezony a výsledků jezdců,kteří ho absolvovali.

Náplň :
• Praktická část
o Systematický rozvoj mladých talentovaných jezdců do 18 let

• Teoretická část
Po celou dobu budou přítomni stavitel parkůru a rozhodčí,kteří se
budou zabývat vysvětlováním častých chyb při stylových soutěží,proberou
důležitost prohlídek parkůru s jednotlivými pasážemi . Dále opakovaně
seznámení s pravidly chování na opracovišti a parkůru,postroj koně a výstroj
jezdce povinná a další důležité části znalostí pravidel JS.

Časový harmonogram- prosíme dodržujte časový plán!:
Pátek 17.11.2017 do 15.oo příjezd /první lot
Od 15.00

skoková drezurní gymnastika-příprava a rozhýbání koně i jezdce
5 lotů …instruktor,rozhodčí a stavitel Lahodná J.

Sobota 18.11.2017
07.00

Krmení a snídaně

09 : 00

Skoková průprava p. Miroslav Půlpán

Po ukončení dne cca 19.00 přednáška zdravověda p.Trochová Tereza poté
večeře a diskuze s trenérem a videem
Neděle 19.11.2017
7:00 krmení koní a snídaně
08.30

Skoková průprava p. Miroslav Půlpán

Případní zájemci a účastníci jarního zahajovacího SCM prosíme o včasné
nahlášení,abychom mohli kapacitu řádně naplnit a eventuelně nabídnout jiné
oblasti. Termín nahlášení do 10.11.2017. Moc děkujeme a těšíme se na vaši
účast.

Děti mají hrazeno:
Ustájení (seno,stelivo), ubytování (pokoje s koupelnou), stravování,
tréninky.

Teoretická část bude probíhat v restauraci s možností shlédnutí videa, tréninky
v kryté hale.
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

