
Drezurní komise ČJF 

připravila pro všechny zájemce 

 

 

Otevřené  drezurní  školení zaměřené na praktické 

rozhodování 

Datum: 22. – 24. 8. 2014  

Školitel:  Wojtek Markowski FEI 5*, olympijský rozhodčí (Polsko) 

Místo:  Ptýrov (v rámci šampionátu ČR mladých jezdců a seniorů a kvalifikací KMK) 

Cena:  300,- Kč 

Po loňských teoretických školení u videa, připravila letos DK sérii praktických školení přímo 

u obdélníku. Již několikátým v řadě je školení s polským rozhodčím Wojtkem Markowskim, 

kterého pozvala DK jako rozhodčího na letos 1. Ročník šampionátu ČR – kategorie mladí 

jezdci a senioři.  

Program:   

22. 8. - pátek – odpoledne -  veřejný trénink - Wojtek bude posuzovat úlohy dvojic, které 

se budou účastnit soutěží Šampionátu 2014. 

23. 8. – sobota – dopoledne – školení při soutěžích KMK 5F a 6F přímo u obdélníku formou 

diskusí nad jednotlivými výkony. Zvláště vhodné i pro chovatele, které zajímá, na co vše 

se u mladých koní zaměřuje oko zkušeného rozhodčího. Jaké jsou požadavky na 5- a 6-leté 

koně. Na co se u které věkové kategorie zaměřit a co je pro každý věk prioritou. Opět 

možnost diskuse, takže uvítáme, když si účastníci připraví dotazy tak, aby vyjasnili všechny 

případné současné nejasnosti. Začátek školení dle startovních listin cca od 9 hodin. 

24. 8. – neděle – odpoledne - školení přímo při soutěžích drezurního šampionátu formou 

diskuse nad provedenými cviky a úlohami. Jedinečná příležitost ujasnit si přímo v praxi 

na českých koních a jezdcích, jak a proč známkovat jednotlivé cviky a výkony. Školení bude 

probíhat při soutěžích vY a IM-B, je tedy možné ptát se na pokročilé rozhodování. Využijte 

možnosti diskuse, abyste si ujasnili jaký napsat komentář a jak si svou známku obhájit. 

Zveme též jezdce, trenéry i rodiče, aby využili možnosti zjistit, jak se co v těchto úlohách 

hodnotí a proč. Školení při soutěži IM-B slouží specialistům a národním rozhodčím pro 

splnění podmínky pro rozhodování GP soutěží. Začátek školení dle startovních listin. 



Lektor:   

Wojtek Markowski 

je nejznámější polský olympijský a mezinárodní rozhodčí 
(FEI 5*).  Má za sebou bohatou kariéru rozhodčího 
a technického delegáta. Wojtek v minulosti rozhodoval 
většinu mezinárodních šampionátů včetně olympijských her 
v roce 2004, Světových jezdeckých her v roce 2006 
a evropských šampionátů v letech 1991, 1995, 1999, 2001, 
2003 a 2009, stejně jako řadu závodů světového poháru. 
V roce 2010 se také účastnil Světového šampionátu mladých 

koní ve Verdenu. Často také působí jako technický delegát – např. v roce 2012 
na olympijských hrách v Londýně, mistrovství Evropy v roce 2010 a další. Wojtek studoval 
na univerzitě v Lublini a působí jako profesor fyzikální chemie. 
 

 

Nenechte si ujít příležitost poslechnout si tuto skutečně velkou polskou jezdeckou osobnost 

a jeho názory na posuzování mladých koní. 

 

Přihlášky na školení zasílejte na e-mail drezurniskoleni@seznam.cz  co nejdříve.  

Přihláška musí obsahovat  

 jméno, tel. kontakt, e-mailovou adresu. Zpětné potvrzení přihlášky bude obsahovat 

variabilní symbol a číslo účtu pro platbu. Platbu je nutné uskutečnit převodem na účet ČJF.                                   

  

V Praze dne 11. 8. 2014 
Ing. Renata Habásková 
Manažerka DK 
 


