
 

 

 

 

TRÉNINK BARREL RACE & POLE BENDING 

NBHA CZ 

30.7.2021 

 

Místo konání: Ranč Ježkův mlýn, Hoštka u Roudnice nad Labem 

Datum konání: 30.7.2021 

Pořadatel: NBHA CZ a Ranč Ježkův mlýn 

Správce areálu: Markéta Šťastná 

Závodní kolbiště: venkovní pískové 50 x 70 m 

Přihlášky: elektronicky přes web www.nbha.cz. Uzávěrka přihlášek 27.7.2021 kvůli sestavení 

harmonogramu, který bude nejpozději 28.7.2021 v odpoledních hodinách zveřejněn na webu. Přihlášky po 

termínu nebudou pokutovány, ale může se stát, že nebude kapacita či prostor v požadovaném čase. 

Možnosti tréninku: 

• poplatek za použití arény pro každého koně – i pro trénink bez trenéra 300,-  

• hromadná lekce – teorie + praktická část s koněm    300,-  

  !!! PRO JEZDCE KATEGORIE YOUTH DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME!!! 

 lektor: Kristýna Tesařová  

 zahrnuje: přednášku (cca 60 min) na téma výstroj a její korektní použití a teoretickou přípravu 

jezdce, a dále hromadnou praktickou lekci přiježděnosti (cca 60 min), se zohledněním principů 

mechaniky pohybu koně (nebude se trénovat na patternu, od toho jsou individuální lekce!) 

 Dle počtu přihlášených budou případně jezdci rozděleni do skupin, teorie proběhne společně pro 

všechny. 

• individuální praktická lekce (cca 50 min) s vybraným trenérem   500,-  

 zaměření barrel racing nebo pole bending dle domluvy 

 Trenéři: Karolína Kutnarová (barrel race), Iwona Loch (barrel race, pole bending), Gabriela Aujeská 

 (barrel race, pole bending) 

 

Začátek nejdříve v 10:00 – dle rozpisu hromadnou teoretickou lekcí 

Možno kombinovat (např. zúčastnit se jak individuální, tak hromadné lekce, zaplatit si dvě individuální lekce - 

jednu na barrel race, druhou na pole bending – rozpis přizpůsobíme). 

http://www.nbha.cz/


Důrazně doporučujeme vybrat si pouze jednoho trenéra na disciplínu, se kterým absolvujete trénink! 

Profily trenérů: 

• Kristýna Tesařová – jezdkyně a prezidentka NBHA CZ, několikanásobná championka, účastnice 

zahraničních závodů (NBHA IT, NBHA FR, Evropský pohár, Mistrovství Evropy, Světový pohár…), 

absolvovala nespočet barelových klinik mimo jiné s úspěšným USA trenérem Terrym 

McCutcheonem, s IT trenérem Giovanni Adamem a dalšími. Ráda by pomohla zejména mladším 

jezdcům s vylepšením techniky a pochopení základních principů potřebných pro rychlostní disciplíny. 

• Iwona Loch – jezdkyně a prezidentka NBHA PL, několikanásobná championka, účastnice zahraničních 

závodů (Evropský pohár, Mistrovství Evropy, Světový pohár…), absolvovala nespočet barelových 

klinik mimo jiné také s úspěšnými IT trenéry Giovanni Adamem , Matteem Bergaminim a dalšími.  

• Gabriela Aujeská – jezdkyně a viceprezidentka NBHA CZ, úspěšná jezdkyně a účastnice zahraničních 

závodů (NBHA IT, NBHA FR, Mistrovství Evropy, Světový pohár…), absolvovala nespočet barelových 

klinik mimo jiné s úspěšným USA trenérem Terrym McCutcheonem, s IT trenéry Giovanni Adamem, 

Antoninem Romeem a dalšími. Ráda by předala své zkušenosti nasbírané zejména z italských závodů 

a tréninků jezdcům v ČR. 

• Karolína Kutnarová – jezdkyně NBHA CZ, úspěšná jezdkyně a účastnice zahraničních závodů (NBHA 

IT, Světový pohár…), absolvovala nespočet barelových klinik mimo jiné s úspěšným USA trenérem 

Terrym McCutcheonem, s IT trenérem Giovanni Adamem a dalšími. Ráda by předala své zkušenosti 

nasbírané zejména při pobytu na rančích v USA a místních závodech. 

Občerstvení: zajištěno v areálu 

Odpovědnost: pořadatel neodpovídá za úrazy nebo nemoci koní a jezdců, které postihly účastníky soutěží. 

Nehradí ani škody na majetku. Veškeré náhrady na vrub vysílající složky.  

Ustájení: boxové 300,- Kč / den, ostatní 200,- Kč / kůň (seno, voda) – pro účastníky závodu 31.7.2021 je 

ustájení dle propozic závodů 

Podmínky účasti: Řádně vyplněná a v termínu zaslaná přihláška. Splnění veterinárních podmínek. 

Respektování pravidel těchto propozic a pravidel NBHA CZ. 

Žádáme všechny jezdce, aby dodržovali harmonogram, zejména pak dobu zápisu a přejímky koní! 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. 

Účastí a odesláním přihlášky souhlasíte s užitím pořízených fotografií a audiovizu. záznamů Vaší 

osoby na akci v jakékoli podobě (digi, hmotné) pro účely umělecké, reklamní, redakční a jiné bez 

nároku na finanční odměnu. 

Účastí a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v ní uvedených a 

zveřejněním jména a příjmení a jména koně ve výsledkových listinách na webu a Facebooku NBHA 

CZ. Další uvedené údaje nebudou uveřejněny. 


