DWA SPOJRZENIA JEDEN CEL
Koń ujeżdżeniowy prawidłowo wyszkolony „sportowiec”, prowadzony w harmonii na każdym etapie
rozwoju! Już dziś zapraszamy do zgłaszanie się na niepowtarzalne seminarium w Polsce które PO
AKCEPTACJI PRZEZ PZJ BĘDZIE SZKOLENIEM LICENCYJNYM DLA SĘDZIÓW I SZKOLENIOWCÓW.
Jan Bemelmans i Stephen Clark przedstawią swoje punkty widzenia ; trenera i sędziego podczas
warsztatów w KJ Golden Dream 6-7/10/2018 roku.
Warsztaty przeznaczone są dla sędziów, trenerów i zawodników, którzy chcą się dowiedzieć jaki
punkt widzenia ma doświadczony sędzia światowej klasy z jednoczesnymi spostrzeżeniami
doświadczonego trenera najlepszych ekip i zawodników na świecie na ten sam problem.
Program zajęć obejmuje treningi i ocenianie młodych koni (1 dzień), oraz trening i ocenianie
elementów oraz całych przejazdów, na różnych poziomach wyszkolenia (junior, młody jeździec, mała
runda, duża runda). Zaplanowano część praktyczną odbywającą się w Ośrodku Jeździeckim oraz część
teoretyczną odbywającą się w Sali wykładowej.
KOSZTY UDZIAŁU
FIRST MINUTE 400 zł do końca sierpnia za 2 dni szkolenia
CENA REGULARNA 450 zł za 2 dni szkolenia lub 300 zł za 1 dzień szkolenia
Cena nie zawiera kosztów wyżywienia, noclegu oraz transportu dla uczestników
Dane do przelewu
Tytuł: Imię i nazwisko uczestnika - szkolenie
HTE marketing
Al. Reymonta 21/9, 01-840 Warszawa
nr konta 11 1140 2004 0000 3402 7416 4358
W przypadku rezygnacji z udziału organizator zastrzega sobie prawo do nie zwracania opłat.
Formularz zgłoszeniowy https://goo.gl/forms/GgoBTyAcVITwuV192
Organizatorzy: HTE marketing, SKJ GoldenDream
Kontakt: hte.event@gmail.com
Kierownik kursu: Marlena Gruca Rucińska 602 759 295

Program szkolenia:

Dzień I

praktyczna część treningowa

 szkolenie i ocena koni 4, 5 i 6 letnich wraz z omówieniem zasad szkolenia i oceny młodych koni
z punktu widzenia trenera i sędziego. Część praktyczna realizowana w sesjach treningowych z
udziałem młodych koni.
cześć teoretyczna na sali wykładowej

 ocena młodych koni z punktu widzenia sędziego – główne zasady oceny młodych koni, różnice
w sędziowaniu konkursów dla młodych koni, omówienie błędów u młodych koni, rola
szkolenia w prezentacji młodego konia.
 szkolenie młodych koni - główne zasady treningu młodych koni, cele i założenia treningowe
dla koni 4,5,6 letnich.

Dzień II

praktyczna część treningowa

 szkolenie i ocena koni na poziomie juniorskim
 szkolenie i ocena koni na poziomie młodego jeźdźca
 szkolenie i ocena koni zaawansowanych MR i DR
Część praktyczna realizowana w sesjach treningowych z udziałem par na poziomie junior, młody
jeździec, mała i duża runda.

cześć teoretyczna na sali wykładowej

 ocena koni zaawansowanych z punktu widzenia sędziego – główne zasady oceny par na
czworoboku konkursowym,
 szkolenie koni do poziomu MR i DR - droga szkoleniowa od podstaw do GP.

