ČJF – OBLAST SEVERNÍ MORAVA
pořádá
Kurz pro kandidáty rozhodčích v disciplíně skoky a
reining
Školení se bude konat v termínu leden až listopad 2019. Podmínky a náplň kurzu dle
dokumentu vzdělávání ČJF http://www.cjf.cz/files/stranky/vzdelavani/dokumentyvzdelani/2017_vzdelavani%2520dokument%2520-%2520aktualizace%25201.5.17.pdf

Termín přihlášek : skoky do 16. 1 . 2019 výhradně přes JIS
reining do 1.2.2019 výhradně přes JIS
Zápisné : členové Severomoravské oblasti 1000,- Kč – ostatní - 1500,- Kč za disciplínu
Poplatek za zkoušky: 1.000,- až 1.500,- Kč- dle počtu uchazečů bude splatný 14 dní před
termínem zkoušek (listopad/2019)
Termíny a místa konání školení a zkoušek budou zveřejněná a zaslána uchazečům emailem
případně telefonicky.
1.seminář skoky 19.1.2019
Další semináře pro skoky říjen-listopad 2019
1.seminář reining únor/2019
Další semináře říjen-listopad 2019

Školitelé:
Radovan Šalek, Jan Metelka, Klára Šalková, Richard Bauer, Jarmila Měrková

Případné další info poskytne oblastní sekretářka, email: oblast.severomoravska@cjf.cz nebo
Richard Bauer – tel. 603293523

IV. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE
ROZHODČÍHO V JEZDECTVÍ
ČJF stanovuje následující podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího v jezdectví se
specializací pro jednotlivé disciplíny. Školení mohou provádět lektoři ČJF, kteří budou
jmenovitě schváleni VV ČJF. Přezkoušení provádí pouze komise jmenovaná VV ČJF.
1. Kandidát rozhodčího musí v roce konání zkoušky dosáhnout věk minimálně 21 let.
2. Každý kandidát musí být členem ČJF a být držitelem jezdecké licence, která musí
být
v roce konání zkoušek platná minimálně 3 roky. Jednotlivé disciplíny mohou
prostřednictvím komisí disciplín specifikovat své požadavky na vlastní výkonnost
kandidáta. Kandidát drezurního rozhodčího, rozhodčího vytrvalosti a rozhodčího
reiningu musí být držitelem minimálně bronzového výkonnostního odznaku ČJF nebo
musí mít splněné podmínky pro jeho udělení, kandidát rozhodčího všestrannosti musí
být držitelem minimálně bronzového výkonnostního odznaku v jedné z disciplín, tj.
skoky, drezura nebo všestrannost nebo musí mít splněné podmínky pro jeho udělení.
Kandidát voltižního rozhodčího se musí prokázat voltižní historií (v minulosti byl
závodník, trenér, nebo lonžér voltiže). Nemá-li voltižní historii, týká se ho navýšený
počet asistencí a stínových rozhodování viz. níže.
3. Každý kandidát se musí přihlásit prostřednictvím oblasti a mít svého garanta
odsouhlaseného komisí příslušné disciplíny, který mu po celou dobu před
jmenováním
pomáhá s přípravou a garantuje ČJF odborné znalosti a přípravu kandidáta. Garant
musí být členem ČJF, minimálně národní rozhodčí a je spoluodpovědný za úspěšnost
kandidáta u zkoušky.
4. Uchazeč může absolvovat vzdělávání, praxi a zkoušky pro více disciplín. Jejich
úspěšným složením získá kvalifikaci pro danou disciplínu/ny. Avšak již při vstupu do
kurzu rozhodčích musí jasně definovat disciplínu/disciplíny, ve kterých se chce
vzdělávat a skládat závěrečné zkoušky. Seznam kandidátů na rozhodčí musí být
oblastí
poskytnut danému manažeru disciplíny ještě před zahájením kurzu.
5. Vzdělávání, praxe a zkoušky zpravidla probíhají v následujících etapách:
- leden, únor: vstupní test uchazeče (všeobecná pravidla a pravidla dané
specializace kandidáta)
- únor až listopad: semináře pro rozhodčí (viz. učební plán)
výcvik v praktickém rozhodování – na 3 závodech dle
specializace v dané disciplíně.

