Školení drezurních rozhodčí – specialistů, popř. národních rozhodčí
Datum: 9. a 10. února 2013,
9. února – školení pro úlohy IMI a GP – začátek 9.00 hod
10. února – školení pro úlohy S a SG – začátek 9.00 hod

Školitel: Monique Peutz-Vegter (Holandsko)
Místo: jezdecký areál JK Ronex , Podolánka, Praha východ
Cena: 500,- Kč/den
DK připravila nový systém doškolování rozhodčích, který dle rozhodnutí VV začne platit spolu
s ostatními disciplinami 1.7.2013. Tento systém požaduje zúčastnit se alespoň jednoho
odborného drezurního školení za rok. Školení budou rozdělena do kategorií podle
specializace a kvalifikace rozhodčích a bude jich pořádáno v průběhu roku několik, dle
finančních možností DK. VV schválil, že školení pořádaná v roce 2013 před datem 1.7.2013
se budou započítávat již mezi povinná pro rok 2013.
Prvním školením, které DK pořádá v roce 2013 je školení drezurních rozhodčích – specialistů,
popř. národních rozhodčích s holandskou školitelkou Monique Peutz-Vegter .
Monique Peutz-Vegter
Oficielní školitelka holandské královské federace pro rozhodčí od základních stupňů až po
Grand Prix a školitelka refreshingů holandské královské federace. Sama startovala na více
koních až do stupně GP na mezinárodní úrovni, je trenérem pro úroveň až do stupně GP pro
seniory, juniory, mladé jezdce a je také trenérkou pro pony .
1982 – 85
1985
1996-2004
2004
2006
2009
2010
2012

zaměstnanec drezurní stáje Dr. R. Klimkeho
absolventka zkoušky pro B-reiter
trénovala s Johannem Hinnemannem
členka sboru rozhodčích královské holandské federace
školitelka rozhodčích
člen sboru rozhodčích Grand Prix
člen sboru rozhodčích pro paradrezuru
absolventka vzdělávání pro FEI rozhodčí 3* v drezuře a paradrezuře

2006-13
2010–13
2011-13

členka sboru rozhodčích na mistrovství Holandska pro pony i pro velké koně
členka sboru rozhodčích na mistrovství Holandska v paradrezuře
členka sboru rozhodčích pro soutěže v drezuře hřebců – mluvčí prezentující
souhrnné hodnocení poroty
členka sboru rozhodčích pro finále mladých koní - mluvčí prezentující souhrnné
hodnocení poroty

2011-13

Přihlášky zasílejte na e-mail : renata@ronex.cz - do naplnění kapacity 25 osob. Přednostně
budou zařazeni rozhodčí specialisté, poté národní rozhodčí.

