Česká jezdecká federace
ZZVJ-R

ZZVJ – Reining
Datum:
Organizátor:
Uzávěrka přihlášek:
Zápisné ke zkoušce:

8. 5. 2021
Severomoravská oblast
7. 5. 2021 • 7:00
1 000,- Kč

Čas zahájení:
Hlavní komisař:
Školitel/komisař:
Školitel/komisař:

11:00
Ing. Klára Šalková (H0212)
Jarmila Měrková (H0066)
Jan Kubrický (H0341)

Pověřený subjekt:
Kontakt:
Umístění / areál:

Paint Western Riding Club, pobočný spolek (MH0122)
Ing. Klára Šalková
E-mail:
shows.smartranch@gmail.com
Smart ranch
Adresa:
Kozlovice 928, 739 47

Česká jezdecká federace (ČJF) stanovuje podmínky pro získání jezdecké licence jezdce




Uchazeč musí být členem ČJF
Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 11 let
Uchazeč musí vykonat zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ)

Podmínky pro konání ZZVJ


Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 25

ZZVJ-R se skládají ze dvou částí



Praktická zkouška – zahrnuje vodění a předvádění koně, bezpečný pohyb po jízdárně a předvedení
reiningové úlohy # 13
Test – ověřuje teoretické znalosti dle okruhů otázek (viz níže)

Podmínky účasti na ZZVJ










Přihláška
o Přihlášení se provádí přes Jezdecký informační systém (JIS – www.jezdectvi.org)
o Přihlásit uchazeče může pouze korespondent mateřského subjektu
(nejste-li členem ČJF, kontaktujte nás na lb.smartranch@gmail.com)
Zápisné ke zkoušce
o Platba se provádí při přihlašování přes JIS (www.jezdectvi.org)
o Poplatek je nevratný
o Slouží k pokrytí nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění, nájem areálu, aj.)
Garant
o Instruktor jezdectví nebo trenér, který je garantem připravenosti uchazeče
o Je spoluodpovědný za úspěšnost uchazeče u ZZVJ
o Musí být osobně přítomen po celý průběh konání ZZVJ
o V den konání ZZVJ má platnou licenci instruktora jezdectví nebo trenéra ČJF
Velký kůň či pony schopný absolvovat zkoušku (1 kůň může mít max. 3 jezdce)
Kompletní jezdecká výstroj v souladu s pravidly reiningu
Psací potřeby
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Teoretická část





Provádí se formou testu, který obsahuje 35 otázek
Každá otázka má právě jednu správnou odpověď
Všechny otázky mají stejnou váhu – tj. 1 otázka = 1 bod
Pro úspěšné splnění je nutné odpovědět správně na alespoň 30 otázek (min. 85% úspěšnost)

Okruhy otázek pro ZZVJ-R





















Anatomie a fyziologie koně
Barvy, znaky a výžehy
Napájení, krmení, ošetřování a kování
Chody a nohosled
Úrazy a nemoci koní a jejich ošetření a léčení
Zlozvyky a chování koní
Základní zdravotní ošetření koně
Ošetření koně před a po ježdění
Bezpečnost při ošetřování koně, bezpečnost jezdce a základní první pomoc
Bezpečnostní pravidla na jízdárně, na opracovišti a při závodech
Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci
Ústroj a výstroj jezdců, postroj koní pro účely tréninku i soutěží
Ochranné pomůcky koně a jezdce
Chov koní
Správný sed jezdce a jeho působení na koně, vhodné použití pomůcek
Základní znalosti z jednotlivých disciplín jezdeckého sportu
Základní znalost pravidel jezdeckého sportu (zaměření hlavně na reining)
Základní znalost o ČJF a FEI
Historie jezdeckého sportu v ČR i zahraničí
Etika ke koni a druhým jezdcům

Vodění a předvádění koně







Kůň se vodí zásadně z levé strany
Předvádějící vede koně na vyznačené dráze před zkušební komisí
Kůň se předvádí na ohlávce či uzdečce bez sedla a jiné výstroje, jezdec je řádně ustrojen dle PJS a
nemá na botách ostruhy
Dvojice začíná z levé strany prvního kuželu inspekcí, při níž uchazeč představí sebe a koně, vyčká na
pokyn komisaře, poté vyjde krokem ke druhému kuželu, kde plynule přejde do klusu a pokračuje ke
třetímu kuželu – tzv. otočný bod, před nímž (cca 3 m) plynule přejde do kroku a provede obrat
vpravo okolo kuželu, poté přejde do klusu (po max. 3 m) k prvnímu kuželu, u nějž se zastaví a uvede
koně do klidu na úrovni členů zkušební komise
Uchazeč nemusí tuto část praktické zkoušky provádět se stejným koněm
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Bezpečný pohyb po jízdárně








Zkouška probíhá před hlavní částí praktické zkoušky (tj. předvedení předepsané úlohy)
Jezdci jsou společně na opracovišti, samostatně opracovávají (počet dle zvážení hl. komisaře)
Všichni jezdci musí předvést krok, klus i cval
Komisaři mohou částečně velet, mohou do zkoušky vstupovat občasnými jednotlivými povely
Při zkoušce se hodnotí:
o Ovládání koně mezi ostatními koňmi
o Prostorová orientace jezdce
o Znalost a dovednost bezpečného pohybu s koněm (míjení se, přednost na stěně atd.)
Tato zkouška trvá 15 – 20 min. (dle zvážení hlavního komisaře)

Předvedení reiningové úlohy






Pro ZZVJ-R je předepsána úloha # 13 (viz www.cjf.cz/discipliny/reining/dokumenty)
Jezdci musí prokázat orientaci v reiningové úloze a znalost předepsaných manévrů
Úloha se jede zpaměti, jezdec může vést koně na pákovém udidle jednoručně nebo obouručně na
stihlovém udidle
Hodnocení je v souladu s platnými reiningovými pravidly stejně jako při soutěži, ale bez bodového
hodnocení
Každý uchazeč obdrží na závěr protokol s poznámkami o předvedené úloze

Opravné zkoušky







Neuspěje-li uchazeč u zkoušek ani v jedné části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 2 měsíce
Neuspěje-li uchazeč u zkoušek pouze v praktické části (reiningová úloha, vedení a předvádění koně,
bezpečný pohyb po jízdárně), opakuje celou praktickou část nejdříve za 2 měsíce
Neuspěje-li uchazeč u zkoušek pouze v teoretické části (testu), opakuje zkoušku jen z teorie
nejdříve za 2 měsíce
Opravnou zkoušku musí uchazeč vykonat nejpozději do 2 let
Uchazeč má možnost pouze jedné opravy
Při nesplnění podmínek ZZVJ (neúspěšná oprava) má opět uchazeč možnost ucházet se o složení
celé zkoušky nejdříve až po uplynutí 6 měsíců

Vyloučení uchazeče od zkoušek



V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů uchazeče ze zkoušek vyloučit (nenechat
jej dokončit)
Např.: pád jezdce z koně nebo s koněm v průběhu zkoušky, aj.
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Závěrečné vyhodnocení




Proběhne na závěr zkoušek
Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil/nesplnil
Komise vypracuje „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF, na jehož
základě bude úspěšným absolventům vydána oblastním výborem ČJF licence jezdce reiningu s
označením „jezdec – R“

Odpovědnost účastníků




Všichni účastníci akce se zavazují k dodržování všech platných vládních omezení v souvislosti s
pandemií COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících a jsou povinni
se těmto nařízením přizpůsobit
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku – volné pobíhání psů může ohrozit zdraví a život
jezdců v kolbišti a opracovišti!

Podmínky účasti s koněm z jiného areálu










Ustájení je nutné předem rezervovat e-mailem na shows.smartranch@gmail.com
o Box s napáječkou
650,- Kč / den
o Box bez napáječky
500,- Kč / den
Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem
vakcíny a musí být v imunitě – poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před
konáním akce
Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem –
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců
Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle
vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění,
nebo byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z
nosu s negativním výsledkem – vyšetření nesmí být starší 10 dnů
Účastníci jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní
do příchodu veterinárního lékaře
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař při příjezdu

Odkazy






www.smartranch.cz
www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce/2021-4-30-zzvj-r
www.cjf.cz/dokumenty/pravidla
www.cjf.cz/discipliny/reining/aktuality
www.cjf.cz/vzdelavani/zzvj

