PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE
REININGU
(ZZVJ-R)
ČJF stanovuje následující podmínky pro získání jezdecké licence jezdce
reiningu:
K získání jezdecké licence reiningu je třeba, aby byl uchazeč členem ČJF a vykonal
zkoušku základního výcviku jezdce za následujících podmínek:
1. Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 11 let.
2. Zkoušky se skládají z těchto částí:
praktické zkoušky
- vodění a předvádění koně
- pohyb po jízdárně
- reiningová úloha ZZVJ-R
teoretické znalosti dle okruhů otázek (viz níže)
- znalosti prokáže uchazeč formou testu.
4. Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 25.
5. Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a
nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím
nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění, aj.), jehož výši stanoví pořádající
oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem a činí 400,- Kč, celkem tedy 900,- Kč.
Platba se provádí při přihlašování přes www.jezdectvi.org
6. Přihláška ke zkouškám ZZVJ musí být potvrzena instruktorem jezdectví nebo trenérem
s platnou licencí, který je garantem připravenosti uchazeče k ZZVJ.
V případě, že nejste členem, kontaktujte nás na painthorseranch@seznam.cz.
Přihlášení je nutné provést na stránkách www.jezdectvi.org do 25.5.2020, přihlašuje
pouze korespondent subjektu.
8. Garant uchazeče je spoluodpovědný za úspěšnost uchazeče u ZZVJ a musí být osobně
přítomen po celý průběh konání ZZVJ. Garant se v den konání ZZVJ prokazuje platnou
licencí instruktora jezdectví nebo trenéra ČJF hl. komisaři.

Okruhy otázek pro ZZVJ-R :
1. Anatomie a fyziologie koně. Barvy, znaky a výžehy.
2. Napájení, krmení, ošetřování a kování.
3. Úrazy a nemoci koní a jejich ošetření a léčení.
4. Zlozvyky a chování koní.
5. Chody koně, nohosled.
6. Základní zdravotní ošetření koně.
7. Ošetření koně před a po ježdění.
8. Bezpečnost při ošetřování koně, bezpečnost jezdce a základní první pomoc.
9. Bezpečnostní pravidla na jízdárně, na opracovišti a při závodech.
10. Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci.
11. Ústroj a výstroj jezdců, postroj koní pro účely tréninku i soutěží. Ochranné pomůcky
koně a jezdce.
12. Chov koní
13. Správný sed jezdce a jeho působení na koně. Vhodné použití pomůcek.
14. Základní znalosti z jednotlivých disciplín jezdeckého sportu.
15. Základní znalost pravidel jezdeckého sportu (zaměření hlavně na reining).
16. Základní znalost o ČJF a FEI.
17. Historie jezdeckého sportu v ČR i zahraničí.
18. Etika ke koni a druhým jezdcům.

BEZPEČNÝ POHYB PO JÍZDÁRNĚ
Zkouška se provádí před praktickou zkouškou (úlohou). Na opracovišti společně
samostatně opracovávají jezdci (počet dle zvážení hlavního komisaře). Všichni jezdci musí
předvést krok, klus i cval. Jezdci jezdí samostatně, komisaři mohou částečně velet, mohou
do zkoušky vstupovat občasnými jednotlivými povely.
Při zkoušce se hodnotí:
* ovládání koně mezi ostatními koňmi
* prostorová orientace jezdce
* znalost a dovednost bezpečného pohybu s koněm (míjení se koní, přednost na stěně
atd.) Tato zkouška trvá 15 – 20 min. (dle zvážení hlavního komisaře)

VEDENÍ A PŘEDVÁDĚNÍ KONĚ
Kůň se vodí zásadně z levé strany. Otěže jsou sejmuty z krku, pravá ruka uchopí obě
otěže, mezi nimiž je vložen ukazovák min. 50 cm od udidla. Konce otěží jsou rovnoměrně
dlouhé a leží stočené v pěsti levé ruky.
Předvádění koně
Kůň se předvádí bez sedla, jezdec nemá na botách ostruhy. Kůň je předváděn na
vyznačené dráze před zkušební komisí.
Předvádějící začíná u prvního kuželu inspekcí, při níž uchazeč představí sebe a koně. Po
obdržení pokynu komisaře, pokračuje krokem až ke druhému kuželu, kde plynule
přechází do klusu. V klusu pak pokračuje až k otočnému bodu v místě třetího kuželu,
kde 3 metry před tímto otočným bodem předvádějící plynule přejde do kroku a v tomto
ruchu absolvuje obrat z pravé strany kuželu. Po provedení obratu pokračuje další 3 m v
kroku a poté přejde do klusu až k prvnímu kuželu. Zde zastaví a uvede koně do klidu na
úrovni členů zkušební komise.
V průběhu inspekce stojí předvádějící po celou dobu z levé strany koně na úrovni jeho
hlavy, čelem a špičkami bot k hlavě.

Úspěšné složení této zkoušky opravňuje uchazeče ke startu v soutěžích
reiningu.
Opravné zkoušky:
- - Uchazeč, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje
celou zkoušku nejdříve za 2 měsíce.
- Uchazeč, který neuspěje u zkoušek pouze v praktické části (reiningová úloha, vodění a
předvádění koně), opakuje celou praktickou část nejdříve za 2 měsíce.
- Uchazeč, který neuspěje 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).
Hodnocení zkoušek základního výcviku jezdce reiningu:
- V praktické části zkoušky (úloha 13) je hodnocení stejné jako při soutěžích v souladu s
platnými reiningovými pravidly (bez bodového hodnocení)
Úloha se jede zpaměti, jezdec může vést koně na pákovém udidle jednoručně nebo
obouručně na stihle. Každý uchazeč obdrží při závěrečném vyhodnocení protokol s
poznámkami o předvedené úloze.
- Hodnocení teoretické části formou testu – minimálně 30 správných odpovědí (z 35
otázek) = splnil.
- Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil/nesplnil.
- Pád jezdce z koně nebo s koněm v průběhu zkoušky vylučuje.
- Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje
komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho
základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána oblastním výborem ČJF licence
jezdce reiningu s označením „jezdec – R“.
Pomůcky potřebné při zkouškách a další podmínky:
1. Každý kandidát si musí:
- přivést koně (velký kůň či pony schopný tuto zkoušku absolvovat), se kterým bude
provádět zkoušku (na 1 koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci)
- přinést psací potřeby
- přinést kompletní jezdeckou výstroj, kůň musí mít postroj v souladu s pravidly reiningu

