Příprava reprezentantů jihomoravské oblasti v parkurovém skákání 2017 za
podpory OV jihomoravské oblasti ČJF.

1) Schůzka zájemců o reprezentaci oblasti na MČR 2017 při oficiálním halovém zimním
soustředění.
Termín: 10.-12. února 2017. Místo : TJ Moravan Brno – hala.
Program soustředění pod vedením p. Zoltána Totha:
Pátek:
Teorie- seznámení s účelem projektu, registrace zájemců, STP podmínky MČR 2017, debata jezdců,
trenérů a rodičů, praktická prověrka výkonnosti jezdců a koní .
Praxe- seznámení koní v cizím prostředí, skoková drezura, kavalety.
Sobota: Skoková gymnastika , nácvik profilů a distancí.
Neděle:
Absolvování parkuru- diskuse o správně zvolených pomůckách, tempu, dráhy parkuru, stylu koně a
jezdce. Diskuse o další přípravě a odstranění nedostatků.
Účast na soustředění je otevřena i pro ostatní sportovce, členům reprezentačních kádrů uhradí
oblastní výbor ČJF minimálně 50%z ceny tréninku.
2) Oficiální jarní soustředění na otevřeném kolbišti.
Termín : 24.-26. března 2017. Místo : JS Našiměřice – závodiště.
Program soustředění pod vedením p. Zoltána Totha:
Pátek:
Teorie- seznámení s účelem projektu, registrace zájemců, STP podmínky MČR 2017, debata jezdců,
trenérů a rodičů, praktická prověrka výkonnosti jezdců a koní .
Praxe- seznámení koní v cizím prostředí, skoková drezura, kavalety.
Sobota: Skoková gymnastika , nácvik profilů a distancí.
Neděle:
Absolvování parkuru- diskuse o správně zvolených pomůckách, tempu, dráhy parkuru, stylu koně a
jezdce. Diskuse o další přípravě a odstranění nedostatků.
Účast na soustředění je otevřena i pro ostatní sportovce, členům reprezentačních kádrů uhradí
oblastní výbor ČJF minimálně 50%z ceny tréninku.

3) Účast na doporučených závodech a plnění kvalifikací dle s.-t. podmínek .
Oblastní výbor ve spolupráci s garantem disciplíny skoky doporučuje jezdcům absolvovat
některé z níže uvedených závodů, na kterých bude přítomen vedoucí jm. družstva p. Zoltán
Toth. Ten bude na místě konzultovat s jezdci a jejich trenéry průběh kvalifikací.
16.4.
Brno - Panská Lícha.
29.4.
Našiměřice.
6.-8.5.
VC Brno.
20.-21.5. Olomouc.
8.-11.6. VC Litomyšle.
17.-18.6. OM jm. oblasti TJ Moravan Brno.
4) Mistrovství jihomoravské oblasti - TJ Moravan Brno 17.-18.6. ZZ – S**. Nominace.
Rozpis bude obsahovat soutěže, vhodné k plnění kvalifikací pro rok 2017. Po skončení OM
bude uzavřena nominace na MČR D,J,Y 6.-9. 7. Hořovice, následně pak na MČR seniorů
13.-16. 7. Martinice. Účast na OM bude jedním z kritérií pro nominaci jezdců na MČR.
V nominaci do družstev bude přihlédnuto kromě výkonnosti také k účasti v přípravě.

5) Podmínky účasti v přípravě.
Účastníci přípravy reprezentantů jmO musí být řádně registrováni v jmO ČJF.
Do kádru jsou automaticky zařazeni účastníci minulých MČR.
Nový zájemci o účast v jm. reprezentaci se přihlásí garantu disciplíny skoky (Z.Toth),a ten
rozhodne o zařazení do kádru.

Konkrétní časové rozpisy, cena a konečná výše finančního příspěvku reprezentantům na
soustředění bude upřesněna.
Zájemci o účast mohou nahlásit u p.Totha 724 052 545 nebo oblastní sekretářky.

V Brně dne 10.1.2017

Za oblastní výbor jm. oblasti ČJF:
Richard Novák.

