
 

Trening v preskakovanju ovir pod vodstvom Holgerja Hetzla – vabilo tekmovalcem 

Tekmovalce v preskakovanju ovir vabimo na trening, ki bo potekal pod vodstvom nemškega trenerja 
in jahača Holgerja Hetzla v KC Celje (Lopata) od 17. – 19. decembra 2021. 

60-letni Holger Hetzel sodi med najuspešnejše nemške jahače. Bil je udeleženec evropskega prvenstva, 
kot član nemške ekipe večkratni zmagovalec Pokala narodov in dobitnik dveh srebrnih medalj na 
nemškem državnem prvenstvu. Vzporedno s svojo športno kariero je več kot 30 let gradil podjetje 
Hetzel Horses, ki danes uspešno združuje različne vidike konjeniškega športa in strankam ponuja 
celovito ponudbo: prodaja jim vrhunske konje, jim nudi odličen trening in jih tako pripelje do vrhunskih 
rezultatov. 

Okvirni program treninga: 

1. dan: Dresurno delo s skakalnim konjem in vaje za izboljšanje jahljivosti 
2. dan: Jahanje distanc in posameznih delov parkurja 
3. dan: Jahanje parkurja kot na turnirju – ogled parkurja, ogrevanje, nastop, analiza nastopa. 

Na treningu je prostora za 20 jahačev, ki bodo razvrščeni v 4 skupine po 5 jahačev. Enota treninga bo 
potekala 90 minut. Ogled treninga bo namenjen tudi strokovnim delavcem kot del licenčnega 
seminarja za leto 2021/22. 

Končni izbor jahačev bo na podlagi prejetih prijav opravil SSPO v sodelovanju z SKA. Prednost pri izboru 
bodo imeli tekmovalci, ki so v letošnji sezoni dosegli najvišje uvrstitve na DP in v Pokalu Slovenije. 
Izbrani bodo tekmovalci iz različnih starostnih kategorij. da bodo v sklopu seminarja za strokovne 
delavce zajeti različni aspekti treninga. 

Cena treninga za udeležence je 200 €. Stroški prevoza in nastanitve niso všteti v ceno. 

Za strokovne kadre, ki bodo prišli v izbor ob upoštevanju navedenih kriterijih in se bodo hkrati udeležili 
licenčnega seminarja, je cena treninga znižana in znaša 150 €. Kotizacijo za seminar plačajo skladno z 
razpisom licenčnega seminarja. 

Zainteresirani jahači se lahko prijavijo na mail kzs@konj-zveza.si do 5. novembra 2021. 

Vsi prijavljeni se s prijavo strinjajo, da so seznanjeni z navedenimi pogoji in da bodo trenirali v sklopu 
licenčnega seminarja za strokovne delavce. 

Vabljeni! 


