Vážení příznivci vozatajského sportu,

Dovolujeme si Vás pozvat na vozatajské soustředění pořádané ve spolupráci s Východočeskou oblastí ČJF,
Happy horse Ranče a Nesvačil driving team. Soustředění se bude konat ve dnech 6.- 8.2.2015 a 6.- 8.3.2015
na v jezdecké hale Krakovany odkaz na www.ranchhappyhour.com.
Tyto tréninkové dny jsou určeny jak pro jednospřežní, dvojspřeží i čtyřspřeží.
Trenérem v těchto dnech je pan Jiří Nesvačil st. a pan Radek Nesvačil.
Jiřího Nesvačila sen. je 16-ti násobný mistr opratí ČR dvojspřeží, 2008 desátý ve Světovém poháru čtyřspřeží
v roce 2010,2014 účastník světových jezdeckých her a jistě bychom mohli ve výčtu jeho úspěchů pokračovat i dále,
a současně nyní působí jako trenér reprezentace jednospřeží.
Radek Nesvačil účastník první sezonu působí se čtyřspřežím kladrubských vraníků s nimi je ihned premiérový rok
účastník světových jezdeckých her 2014 v Caen ve Francii, vítěz CAI v Altefeldenu- AUT 2014. V roce 2013 14-tý na
MS dvojspřeží v Topoľčiankách- SR.
Soustředění je naplánováno na trénink jak vozatajské drezůry, parkúru pozornost trenéra bude směřována
individuálně na jednotlivá spřežení , provádění přesných derezúrních cviků, tak nácviku variací v parkúru a
dosažení požadovaného času. Případně i konzultace o změnách ve spřežení.
Na 7.2. večer je naplánovaná projekce a přednáška pana Ing. J. Kunáta o drezúře tedy požadavky při předvádění
jednotlivých cviků a následná diskuse.
Na druhé soustředění 6.-8.3. bude naplánování a přípravu koní před drezůrou i parkúrem a podání
maximálního možného výkonu v těchto momentech, vyvarování se chyb. Ukončení těchto dní bude prověrkou
(drezůra, maraton) kde jsou přizvání i rozhodčí a okamžitá konzultace s jezdcem o možných zlepšeních v části jak
drezurní tak parkurové.

Cena soustředění: 1500,Kč Trénink /spřežení
1500,-Kč (500 box/den) ustájení jeden kůň 3 dny
Možnost ubytování v areálu 500/noc se snídaní
KONTAKT : Radek Nesvačil tel. 731 155 139, e-mail:nesvacilradek@gmail.com
Zálohy na soustředění je nutné zaslat max. do 22. 1. 2015 na čílo účtu 51- 5761540207/ 0100 do poznámky pro
příjemce uveďte prosím jméno a příjmení jezdce který se zúčastní.

PARTNEŘI :
MÁTE MOŽNOST SE PŘIPRAVIT NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU ČEKÁ NÁS MS DVOJSPŘEŽÍ .

