JNBT Horsemanship
Academy
RELATION BASED
HORSEMANSHIP®

LEVEL 5
HARMONIA
UJEŻDŻENIE

Opracowanie:
Andrzej Makacewicz
www.jnbt.pl ; facebook
Copyright and Confidentiality Notice
All copyright design rights and other intellectual property rights in the works contained in this presentation are the property of JNBT. The concepts,
techniques and ideas portrayed in this presentation are all the confidential and proprietary information of JNBT. They are disclosed to you exclusively for the
purpose of evaluating them with a view to contracting with JNBT for a project. You are not permitted to copy or make use of any of the materials or ideas
contained in this presentation other than through JNBT or with its express written consent and by continuing with this presentation after reading this notice
you accept and agree to be bound by these conditions.

© JNBT 2019

Kurs „Akademia Jeździecka JNBT ” Level 5 – HARMONIA UJEŻDŻENIE
Termin: 13-15 września 2019
Lokalizacja: Ranczo u Zapotocznego, ul. Łagówek 49 66-220 Łagów / Świebodzin
tel: 607 661 323; zapotoczny.tomasz@gmail.com
Kurs zaplanowany jest na 3 dni po 8 godzin z 1 godzinną przerwą. Zajęcia odbywają się od piątku
godz. 9-18, sob/nd 9-17. Wykłady teoretyczne odbywać się będą w sali wykładowej a zajęcia z końmi rano i po południu
na ujeżdżalni.
Program Level 5 jest piątym z poziomów szkolenia w ramach kompleksowego programu „Akademia Jeździecka
JNBT”, stworzonym przez trenera Andrzeja Makacewicza we współpracy z międzynarodowymi autorytetami jeździeckimi.
Oprócz szkoleń w programie podstawowym podzielonym na 6 poziomów: Relations L1, L2, L3 oraz L4 Wolność, L5
Harmonia i L6 Triki, Akademia prowadzi szkolenia specjalizowane takie jak Przygotowanie Młodych Koni, Szkolenie
Imprintingowe Źrebiąt czy Załadunek do przyczepy, Balans i Dosiad Naturalny, Pasowanie wędzideł, Lonżowanie na 2
lonżach, L0 Naturalne Dzieciaki, Warsztaty dla właścicieli i pracowników stajni, warsztaty dla wetów.

Szkolenie L5 Ujeżdżenie to trening uwzględniający elementy o charakterze sportowym. Ten poziom
słuchacze programu Akademii JNBT mogą wybierać niezależnie od odbytych szkoleń, a konie zgłoszone do
treningu powinny posiadać poziom nie niższy niż L3 w JNBT lub równorzędny w treningu klasycznym czy
westowym.
Rozwój konia i jeźdźca to fascynująca droga współpracy, w której uwzględniając punkt widzenia konia
możemy sięgnąć po laury sportowe lub po prostu podnieść trening swojego konia o elementy dobrego
ujeżdżenia. Jak jednak poprowadzić trening, który zachowuje relacje i lekkość a jednocześnie pozwala na
rozwój fizyczny i psychiczny konia gotowego do co raz większych wyzwań? Ujeżdżenie to powinna być
królowa sportów jeździeckich. Obejmuje wiele konkurencji opisanych przepisami przez rozmaite
organizacje jeździeckie, wśród których odnaleźć można pewne stałe elementy treningowe. Ujeżdżenie to i
klasyczny dresaż ale i reining i western dressage, i cowboy dressage, gated horses, a także szkoła
hiszpańska, wiedeńska, oraz wiele szkół regionalnych. W każdej z tych konkurencji odnajdziecie stałe
elementy jak zebranie konia, wszystkie chody i przejścia, zatrzymania, lotna zmiana, kontrola tempa,
precyzja ewolucji i figur. Różnią te konkurencje: rama, tempo, chody, obowiązujące paterny, ilość ewolucji
naturalnych lub nienaturalnych dla konia oraz przepisy tworzone przez rozmaite organizacje jak FEI,
WDA, NRHA etc. Trening na poziomie L5 Ujeżdżenie przybliża elementy poszczególnych konkurencji
ujeżdżeniowych i poświęcony jest w szczególności treningowi w zebraniu z elementami jak lotna zmiana,
zatrzymania, ciąg, piruet, piaff lub w treningu westowym spin, sidepass, sliding stop oraz systemowi
przygotowania konia do w/w ewolucji. Jeździec powinien posiadać dopasowane do poziomu konia wędzidło,
ostrogi, 2 palcaty. Trening obejmuje przygotowanie konia z ziemi oraz pracę w siodle a także wykłady i
prezentacje.
W kursie można uczestniczyć jako:
- uczestnik z własnym lub wynajętym w ośrodku koniem – koszt 990 zł (+wynajem konia/boksu)
- słuchacz – 490 zł/kurs

dla młodzieży do 16 roku życia cena indywidualna
W sprawie dostępności koni i możliwości zakwaterowania koni przyjezdnych
prosimy kontaktować się bezpośrednio z osobą kontaktową w ośrodku: Tomasz
Zapotoczny, tel: 607 661 323; zapotoczny.tomasz@gmail.com
Ilość uczestników z koniem ograniczona a słuchaczy bez ograniczeń.
Wykłady prowadzi w języku polskim wykładowca
JNBT Andrzej Makacewicz oraz trenerzy z JNBT Team.
Zdjęcia z ostatniego szkolenia w tym ośrodku
znajdziecie tu: facebook
Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia poziomu Level 5 Ujeżdżenie.
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 3931090 lub kursy@jnbt.pl
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