Working Equitation Tamare Ptice
Zábavný způsob, jak jezdit vážně.
Informace:http://barasvobodova.com/ptice/

Přihláška:https://goo.gl/forms/kRXAxvLZmkblyXai2
Stáj Tamare: 252 18 Ptice 259 (Středočeský kraj)
Kontaktní osoba:Bára Svobodová, svobbarbora1@gmail.com
, 723 186 679
Zveme Vás na seriál seminářůzakončený závodyv disciplíně Working Equitation.
Semináře probíhají formou individuálních tréninků (cca 50min) pod vedením Báry
Svobodové a Kristýny Malenínské. Na všech seminářích se projíždí WE překážky s
důrazem na konkrétní téma. Každá lekce bude uzpůsobena schopnostem, stupni výcviku a
zkušenostmi s WE jezdecké dvojice.
● Cena za lekci je 300 Kč.
● Můžete si vybrat trenérku do naplnění její kapacity (max. 8-10 lekcí každá).
● Lze si vyzkoušet workingové překážky i samostatně bez tréninku za poplatek 150
Kč. (Koně ustájení v Tamare zdarma, nutno domluvit předem čas.)
● Všichni koně neustájení v Tamare navíc zaplatí poplatek 200 Kč za halu/jízdárnu.
● Lze se přihlásit na libovolný počet seminářů (1-4).
● Účastník prvních třech seminářů získává slevu 100 Kčna lekci na 4.semináři.
● Účastník všech čtyř seminářů získává slevu 100 Kčna startovné na závodech.
● Povinnábezp. vestapro jezdce mladší 15 let, helmapro všechny (i plnoleté).
● Koně neustájeni v Tamare musí splňovat podmínky pro převoz koní dle SVS (krve).
● Podmínkou účasti na semináři je pomocpři rozestavění nebo úklidu překážek.
● Prosím udržujte pořádek v celém areálu!

24.3. Souznění jezdce a koně.
Seznámení se s překážkami WE. Zaměření na soulad jezdce s koněm a reakce na
pomůcky.

21.4. Zkouška důvěry.
Zaměření na překážky vyžadující důvěru koně v jezdce (můstek, plachta, koberec,
zvoneček, býk-sud-garrocha, bílý provaz branky, …) a na další stimuly, které můžete na
závodech potkat (deštník, jízda s vlajkou při čestném kolečku, potlesk, ...).

26.5. Promyšlené předvedení.
Zaměření na promyšlení trasy kurzu testu ovladatelnosti/rychlosti a na důležitost
prohlídky kurzu. Hlavním tématem bude prohlídka, linie, nájezdy/odjezdy a
přechody.
23.6. Závodní tipy.
Možnost vyzkoušení kompletního testu ovladatelnosti den před závody, ladění detailů a tipy
k lepšímu hodnocení na závodech. Zájemci si mohou vyzkoušet i drezurní úlohu.
24.6. Závody (otevřené Z, národní Z, S), více informací http://barasvobodova.com/ptice/
.

