Dwa spojrzenia – jeden cel!
Koń ujeżdżeniowy prawidłowo wyszkolony „sportowiec”, prowadzony w harmonii na każdym etapie
rozwoju! Już dziś zapraszamy do zgłaszanie się na niepowtarzalne seminarium w Polsce które PO
AKCEPTACJI PRZEZ PZJ BĘDZIE SZKOLENIEM LICENCYJNYM DLA SĘDZIÓW I SZKOLENIOWCÓW.
Jan Bemelmans i Stephen Clark przedstawią swoje punkty widzenia ; trenera i sędziego podczas
warsztatów w KJ Golden Dream 6-7/10/2018 roku.
Warsztaty przeznaczone są dla sędziów, trenerów i zawodników, którzy chcą się dowiedzieć jaki
punkt widzenia ma doświadczony sędzia światowej klasy z jednoczesnymi spostrzeżeniami
doświadczonego trenera najlepszych ekip i zawodników na świecie na ten sam problem.
Program zajęć obejmuje treningi i ocenianie młodych koni (1 dzień), oraz trening i ocenianie
elementów oraz całych przejazdów, na różnych poziomach wyszkolenia (junior, młody jeździec, mała
runda, duża runda). Zaplanowano część praktyczną odbywającą się w Ośrodku Jeździeckim oraz część
teoretyczną odbywającą się w Sali wykładowej.
KOSZTY UDZIAŁU
FIRST MINUTE 400 zł do końca sierpnia za 2 dni szkolenia
CENA REGULARNA 450 zł za 2 dni szkolenia lub 300 zł za 1 dzień szkolenia
Cena nie zawiera kosztów wyżywienia, noclegu oraz transportu dla uczestników
W przypadku rezygnacji z udziału organizator zastrzega sobie prawo do nie zwracania opłat.
Formularz zgłoszeniowy https://goo.gl/forms/GgoBTyAcVITwuV192

Organizatorzy: HTE marketing, SKJ GoldenDream
Kontakt: hte.event@gmail.com
Kierownik kursu: Marlena Gruca Rucińska 602 759 295

Stephen Clarke to brytyjski sędzia olimpijski oraz trener oceniający konie na najważniejszych
światowych czworobokach (sędziował m.in. IO w Atenach, Londynie i Rio, WEG w Kentucky i
Normandii, Finały Pucharu Świata). Piastuje stanowisko sędziego generalnego FEI, były
przewodniczący International Dressage Officials Club. W czasie kariery jako jeździec zdobył wiele
tytułów mistrzowskich i był w rezerwie kadry na Igrzyska w Seulu.

Jan Bemelmans to światowej sławy jeździec i trener. Jego kariera rozpoczęła się, gdy w wieku 17 lat
przeprowadził się z Belgii do stajni Roberta Schmidtke w Niemczech. Przez kilka lat miał okazję
zdobywać wiedzę pod okiem takich wspaniałych trenerów jak Robert Schmidtke, Bubbi Gunter, Willi
Schultesis i Harry Boldt. Później założył swoją stajnię i odniósł wiele sukcesów, m.in. z końmi
Angelino, Fair Play. Był w rezerwie kadry na Igrzyska w Toronto. W 1989 otrzymał tytuł Reitmaster
nadawany za wyszkolenie 50 koni do poziomu Grand Prix. Po rozpoczęciu kariery jako trener przez 20
lat pracował dla Niemieckiej Federacji Jeździeckiej. Przez 15 lat był trenerem kadry Hiszpanii,
następnie pracował z kadrą Francji. W treningu koni ceni sobie szczególnie niemiecką szkołę jazdy,
ale zawsze bierze pod uwagę potrzeby i charakter konia, aby ten rozwijał się jako szczęśliwy
sportowiec.

