Školení drezurních rozhodčích - PARADREZURA
Drezurní komise ve spolupráci se vzdělávací komisí pořádají soustředění pro
jezdce paradrezury. Současně s tímto soustředěním proběhne i školení
rozhodčích, kteří mají zájem v budoucnu rozhodovat paradrezurní úlohy a
chtějí se mimo jiné specializovat na tuto odvětví jezdeckého sportu.
Termín: 1. 12. 2012
Místo: Farma Heroutice, 257 56 Neveklov, http://www.heroutice.cz/
Trenér a školitel:

Clive Milkins

Anglický jezdec, trenér a držitel kvalifikace FRDA (Fellowship of Riding for the
Disabled), které je nejvyšší možnou kvalifikací v tomto oboru udělovanou
národní jezdeckou federací Velké Británie. Sportovní práci s handicapovanými
jezdci se věnuje již přes 30 let (jeho svěřenkyně Sophie Christiansen získala
celkem 5krát zlatou olympijskou medaili). Od roku 1988 se jeho svěřenci
pravidelně zúčastňují OH. Clive Milkins byl též blízký spolupracovník
paradrezurní rozhodčí 5* Jane Goldsmith, která proslula svou celoživotní prací
s paradrezurními jezdci a stala se tak anglickou legendou a průkopníkem tohoto
sportu. Clive Milkins je též spoluautorem současného klasifikačního systému
paradrezury.
Školení je financováno z rozpočtu drezurní komise, příspěvek rozhodčích činí
10,- EUR.
Program: 9.00 - 12.00 - trénink jezdců, hodnocení drez. úloh rozhodčími
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – trénink jezdců, hodnocení drez. úloh rozhodčími
16.00 – 17.00 – přestávka
17.00 – 19.00 – školení rozhodčích, diskuse
19.00 – 20.00 – večeře
od 20.00 - beseda
Na závěr tréninku každého jezdce, bude předvedena paradrezurní úloha,
kterou všichni rozhodčí ohodnotí a při odpoledním školení proběhne na toto
téma diskuse a rozbor úloh dle videa. Přítomnost rozhodčích je tedy nutná již
od 9.00 hod ráno. Je možné přijet již v pátek večer.
Ubytování si zájemci zajistí u Mgr. Jany Perníčkové:

e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel: 00420 604 232 834, 00420 725 943 903
V areálu je k dispozici restaurace a penzion. Výukové lekce budou probíhat
v hale a následné školení rozhodčích v učebně nad restaurací.
Přihlášky zasílejte na renata@ronex.cz
V Praze, dne 28.10.2012
Ing. Renata Habásková
Manager DK

