
Vabilo 

 
na 2. del licenčnega seminarja za strokovni kader KZS za leto 2017 
 

Dresurni trening in seminar pod vodstvom 
g. Christofa Umbacha 

 
Seminar bo potekal v petek, 28. in soboto, 29. oktobra 2016 v veliki jahalnici podjetja Matej d.o.o. na 

hipodromu v Ljubljani. Vsi zainteresirani so vabljeni tudi na ogled četrtkovega treninga. 

 

Seminar je namenjen vsem stopnjam usposobljenosti (inštruktor, učitelj, trener) in dresurnim 

sodnikom. Udeležba je za kandidate, vključene v usposabljanje za naziv Učitelj jahanja, obvezna v 

soboto, 29. oktobra, ker predstavlja del obveznih vsebin usposabljanja. 

 

V nadaljevanju sledi kratka predstavitev predavatelja in program seminarja. 

___________________________________________________________ 

 
G. Christof Umbach je cenjen konjeniški strokovnjak iz Luxemburga (sicer po rodu Nemec) in se v 

dresurnem svetu pojavlja v različnih vlogah – kot jahač, trener, sodnik, vodja športnega hleva, organizator 

prireditev, udeleženec in govornik na simpozijih in forumih o dresurnem športu. 

Je izkušen FEI sodnik 4* za dresuro, kot tudi 4* sodnik za mlade dresurne konje. V svoji bogati karieri je 

sodeloval kot član sodniškega zbora ali tuji sodnik na mnogih tekmovanjih CDI3* in 4* in tekmovanjih za 

svetovni pokal po Evropi in ZDA. 

Kot predsednik luksemburškega dresurnega komiteja je odgovoren za selekcijo ekip. 

S svojimi učenci dosega odlične rezultate na tekmovanjih: tako je npr. njegov učenec Sascha Schulz na 

nedavnem svetovnem prvenstvu za mlade dresurne konje s 5-letnim Quel Filou dosegel odlično 2. mesto z 

oceno 93,20%. S svojimi učenci se je zelo uspešno udeležil letošnjega CDI3* tekmovanja v Lipici, v preteklosti pa 

je bil pri nas tudi že v vlogi sodnika. 

Tokrat k nam prihaja v vlogi trenerja, predstavil pa bo tudi sodniški pogled na prikazane nastope in izvedbe vaj. 

 

 

 



Urnik seminarja: 
 
Četrtek, 27. 10. 
 

Trening v skupinah po dva konja in jahača: 
 

14.00 – 14.45 4 letni konji 

14.45 – 15.30 5 letni konji 

15.30 – 16.15 6 in 7 letni konji 

 

16.15 – 16.45 Odmor 

 

16.45 – 17.30 LM nivo 

17.30 – 18.15 M nivo 

18.15 – 19.00 S nivo 

 

Petek, 28. 10. 
 

Pričetek seminarja 
 

9.00 – 9.10 Pozdrav in predstavitev predavatelja 

9.10 – 10.00 Trening na stopnji izšolanosti LM kategorije 

10.00 – 11.00 Trening na stopnji izšolanosti LM kategorije 

11.00 – 12.00 Trening na stopnji izšolanosti M kategorije 

12.00 – 13.00 Trening na stopnji izšolanosti M kategorije 

 

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo 

 

14.00 – 15.00 Trening na stopnji izšolanosti S kategorije 

15.00 – 16.00 Trening na stopnji izšolanosti S kategorije 

 

Vsaka lekcija bo sestavljena iz treninga, v nadaljevanju se bo nadaljevala diskusija – kje so odlike, kje 

potencialne slabosti oz. težave posameznega para? Kako razvijati odlike, težavam pa se izogniti ali jih odpraviti 

z nadaljnjim delom? Nekaj časa bo namenjenega tudi sodniškemu vidiku. 

 

Sobota, 29. 10. 
 

9.00 – 10.00 Teorija: Izbira konja za dresurni šport, Sistematično delo z dresurnim konjem od začetka do 

višjih stopenj izšolanosti 

10.00 – 10.45 Trening 4 letnega konja 

10.45 – 11.30 Trening 4 letnega konja 

11.30 – 12.15 Trening 5 letnega konja 

12.15 – 13.00 Trening 5 letnega konja 

 

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo 

 

14.00 – 14.45 Trening 6 letnega konja 

14.45 – 15.30 Trening 7 letnega konja 

 

Po treningu se bo nadaljevala diskusija, nekaj besed bo predavatelj namenil tudi sojenju tekmovanj za mlade 

dresurne konje. 

 

 

Po dogovoru s predavateljem so možne spremembe urnika, vendar v enakem časovnem okviru. 
Prosimo za razumevanje glede morebitnih sprememb. 


