KOLMEVÕISTLUSE KOOLITUS

1. Koolituse teema: Baas- ja täiendkoolitus kolmevõistluse ametnikele ja treeneritele
2. Kellele suunatud:
 Atesteerimise ja taasatesteerimise eelduseks 3V kohtnikele, rajameistritele ja
tehnilistele delegaatidele.
 Täiendkoolitusena treeneritele, sportlastele, korrapidajatele jm ametnikele.
3. Koolituse aeg:

19-20.11.2016

4. Toimumiskoht:

Ruila Tall, Ruila, Kernu, Harjumaa

5. Ametlik korraldaja:

Eesti Ratsaspordiliit

6. Kontaktisik:

Merlis Orion, merlis.orion@gmail.com, 5227069

7. Koolitaja:

Lars Christensson, SWE

8. Koolituse maht: 2 päeva, kokku 12 h
9. Registreerimine lingil 16.11.2016:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7b6zdjOmVGyJchCZ0mJHB30byUHztdPgPtHyD
jib8A5StDg/viewform?c=0&w=1
10. Hind ja tasumine:
40 €, tasumine sularahas kohapeal. Hind sisaldab koolitust ja
kohvipause. Koolituse eest tasumine võimalik ka arvega. Arve soovijatel eelnevalt võtta
ühendust info@ratsaliit.ee Tagantjärele arveid ei väljastata!
11. Koolituse kava: Päevad algusega kell 10:00.
Peamised käsitletavad teemad:
 krossiraja disainimise põhitõed, rajameistri vastutus
 krossiraja tasemele vastamise olulisus, puudutada ka üldisi loogikaid, mis on mingi taseme
ülesanne (ettevalmistus, proovilepanek jne), millised tõkked, nende profiilid, liinid on
milliste tasemete juures kohased
 krossiraja ohutus ja turvaliseks muutmise võtteid, mis toimub hetkel maailmas
 tehnilise delegaadi töö olemuse tutvustamine, tehnilise delegaadi kohustused ja
võimalused,
 muud rajameistri ja tehnilise delegaadi tegevust puudutavad küsimused
Koolitusel on nii teoreetiline, kui ka praktiline osa.

12. Lisainformatsioon:
 Koolitus on inglise keelne, tavatõlkega.
 Koolituse täies mahus läbinutele väljastatakse ERL koolitustõend.
 Treenerite (taas)atesteerimisel arvestatakse koolituse täies mahus läbimist
täiendkoolitusena.
 Koolitus on 3V ametnike (taas)atesteerimise eelduseks, lõpliku otsuse teeb 3V komitee ja
ERL.
13. Täiendav Info: Merlis Orion, 5227069 või merlis.orion@gmail.com
14. Toitlustus: ei toimu. Plaanitud on kohvipausid.

Lars Christensson CV












Takistussõit, võistelnud 1.40 cm tasemel
Kolmevõistlus, Rootsi koondise liige 9 aastat, võistelnud CI tipptasemel, sealhulgas
Luhmühlen, Boekelo, Burghley, Badmington, WEG ja Punchestown
Parimad saavutused: Koondise kuld EM-l 1993, Rootsi Meister, ette valmistanud rohkem kui
15 hobust CI tasemeni
Treener, Rootsi 3V peatreener 2001-2002, manager Iirimaal 2006-2007
Peatreener Taanis, noored ratsanikud, juuniorid ja ponid 2006-2012, õpilaste parimaks
saavutuseks meeskonna ja individuaalsed kullad EM-il. Parimate juunioride ja ponide
treener 2013-2015
A-taseme treener
3/4 tärni taseme rajameister
3/4 tärni taseme tehniline delegaat
NSO (National Security Officer ehk rahvuslik ohutuse ametnik) Rootsis alates 2011
Võistluste korraldaja: alustas Malmö City Horse Show korraldamisega aastal 2000 ja oli
võistluse direktor 9 aastat
Juhib Ratsaspordi Gümnaasiumit alates 1999. aastast

