Drezurní úloha WE-Z1
ZÁKLADNÍ TŘÍDA

2015
……………………………………………………………

Kůň:

………………………………….

Jezdec:

……………………………………………………………

Rozhodčí:

……………………………………………………………

Místo

1

A

Cvik

2

G

vjezd pracovním
klusem
stát, nehybnost,
pozdrav
pracovním krokem
vchod
pracovní klus

3

C

na pravou ruku

X
XG

4

5
6

7

MXK změnit směr, lehký
klus, otěž, kroky a
rámec prodloužit a
zkrátit
A
pracovní klus, kruh
vlevo 10 m
A

A
AXC

pracovní cval vlevo,
kruh 20 m

Známka

Pořadí

Soutěžící číslo:

1

1
1

1

1

1

klus lehký
kruhy změnit

1

C

pracovní klus, kruh 10
metrů

1

9

C

pracovní cval vpravo a
kruh 20m

1

10

C
M
B

pracovní klus
pracovní krok
stát – nehybnost,
3-5 kroků zpět, stát

12

BF

střední krok

Řídící myšlenky

rovnost, přechody do a ze
zastavení, stání, pravidelnost

8

11

Finál.známka

Datum:

Koeficient

………………………………….

Oprava

Místo:

1
1
1

rovnováha a plynulost přechodu
pravidelnost, ohnutí
a rovnováha, vysedání na
správnou nohu
pravidelnost, kvalita klusu, délka
kroků a rámce, využití nabídnuté
otěže, snížení hlavy a krku,
plynulost změn
postavení a ohnutí.
přesnost, pravidelnost, velikost
a tvar kruhu
vskok do cvalu, postavení a
ohnutí, pravidelnost, přesnost,
velikost a tvar kruhu
pravidelnost, ohnutí a
rovnováha včetně plynulosti
změny ohnutí a směru
postavení a ohnutí.
přesnost, pravidelnost, velikost
a tvar kruhu
pravidelnost, prodloužení
rámce a kroků, využití nabídnuté
otěže - snížení hlavy, následné
zkrácení, rovnováha,
rovnováha
a plynulostrozdíl od
přechodů
stání, ochota couvat a
diagonální nohosled, rovnováha,
přesnost, rovnost a přechody
čistota a aktivita kroku

Poznámky

13

F
A
X

pracovní klus
ze středu
stát, nehybnost,
pozdrav, opustit
obdélník krokem v A
na dlouhé otěži

1

kvalita chodu, zastaveni,
přechody
rovnost
přilnuti a poloha zátylku

Celková známka za cviky

Souhrnné známky

Poznámky

1. Čistota chodů, pravidelnost

1

Kmih, ochota jít dopředu, elastičnost
2. pohybu, uvolněnost v zádech

1

Poslušnost a prostupnost (pozornost a
3. důvěra, ochota přijetí kontaktu,
harmonie, uvolněnost)
Sed jezdce a správné a efektivní
4.
používání pomůcek
5. Prezentace dvojice

2
2
1

Celková souhrnná známka
PENALIZACE:
1. omyl -2 body
2. omyl -4 body
3. omyl -6 bodů
4. omyl = diskvalifikace

Celková známka
Procenta

Známka za cviky + souhrnná známka
Celková známka/200:2,0

Poznámky : Pokud není psáno, pak je pracovní klus možno vysedět i vysedat, dobře provedený vysezený klus bude
lépe ohodnocen než vysedávání. Lehký klus = vysedat.

Podpis:

Drezurní úloha WE-Z2
ZÁKLADNÍ TŘÍDA

2015
……………………………………………………………..

Kůň:

………………………………….

Jezdec:

……………………………………………………………..

Rozhodčí:

……………………………………………………………..

Místo

1

A

2

3
4

5

6

vjezd pracovním
klusem
X
stát, nehybnost,
pozdrav
pracovním klusem
vchod
C
na levou ruku
E
obrat vlevo
X
kruh vlevo 10m
X
kruh vpravo 10m
B
obrat vpravo
před F pracovní krok
F
obrat vpravo
D
zastavit stát, 3 kroky
zpět, stát, pracovní
krok
K
obrat vpravo
KE kroky prodloužit
Před E pracovní krok
E
pracovní klus
EX
XB

7

Cvik

BM

půlkruh vpravo 10
metrů
půlkruh vlevo 10
metrů
pracovní klus

mezi

8
9

10

pracovní cval na levou
M a C ruku
C
kruh 20 metrů
přímo
mezi cvalové skoky (3–5)
H a K prodloužit a zkrátit
K
pracovní klus
KAF pracovní klus

Známka

Pořadí

Soutěžící číslo:

Finál.známka

Datum:

Koeficient

………………………………….

Oprava

Místo:

Řídící myšlenky

rovnost, přechody do a ze
zastavení, stání, pravidelnost,
postavení a ohnutí

1

1

pravidelnost, ohnutí, plynulé
přestavění rovnováha, tvar a
velikost kruhů

1

pravidelnost a délka kroků, ohnutí
a rovnováha

1

1

1

přechod do zastavení, stání,
rovnost, čistota nohosledu a počet
kroků zpět, vzpřímení, přechod,
čistota kroku
pravidelnost, čistota, snaha o
prodloužení rámce a kroků,
viditelná změna ruchu, přechody
pravidelnost, ohnutí, rovnováha,
včetně plynulosti změny ohnutí a
směru

pravidelnost klusu, vskok do cvalu
a kvalita cvalu

1

1

C

1
1

kvalita cvalu, tvar a velikost kruhu
pravidelnost, prodloužení rámce a
kroků, využití nabídnuté otěže snížení hlavy, následné zkrácení,
rovnováha, rozdíl od středního
rovnováha a plynulost přechodu,
kvalita klusu

Poznámky

11

FXH

před H

12
13
14

lehký klus, změnit
směr, kroky
prodloužit, nechat
vytáhnout otěže

1

na otěž, kroky zkrátit,
pracovní klus

mezi pracovní cval na
H a C pravou ruku

C

pravidelnost, prodloužení rámce a
kroků, využití nabídnuté otěže snížení hlavy , přechody

kruh 20 metrů

přímo
cvalové skoky (3–5 )
M a F prodloužit a zkrátit

1
1

C

mezi

15

F
A
X

pracovní klus
ze středu
stát, nehybnost,
pozdrav
opustit obdélník v A
krokem na dlouhé
otěži

1

vskok do cvalu

kvalita cvalu, tvar a velikost kruhu
kvalita cvalu, snaha jezdce a
ochota koně o prodloužení a
zkrácení délky skoků, rovnost,
přechod

kvalita chodu, ohnutí,
přechod do zastaveni. Rovnost.
přilnuti a poloha zátylku.

1

Celková známka za cviky

Souhrnné známky

Poznámky

1. Čistota chodů, pravidelnost

1

Kmih, ochota jít dopředu, elastičnost
2. pohybu, uvolněnost v zádech

1

Poslušnost a prostupnost (pozornost a
3. důvěra, ochota přijetí kontaktu,
harmonie, uvolněnost)
Sed jezdce a správné a efektivní
4.
používání pomůcek
5. Prezentace dvojice

2
2
1

Celková souhrnná známka
PENALIZACE:
1. omyl -2 body
2. omyl -4 body
3. omyl -6 bodů
4. omyl = diskvalifikace

Celková známka
Procenta

Známka za cviky + souhrnná známka
Celková známka/220:2,2

Poznámky: Pokud není psáno, pak je pracovní klus možno vysedět i vysedat, dobře provedený vysezený klus bude lépe
ohodnocen než vysedávání. Lehký klus = vysedat.

Podpis:

Drezurní úloha WE-Z3
ZÁKLADNÍ TŘÍDA

2015
……………………………………………………………..

Kůň:

………………………………….

Jezdec:

……………………………………………………………..

Rozhodčí:

……………………………………………………………..

Místo

1

A
X

2

3

4

5

6
7

8

C
CA

Cvik

vjezd pracovním
klusem vysedět
stát, nehybnost,
pozdrav
lehkým klusem vchod
na pravou ruku
vlnovka o 4 obloucích
s kruhy 10m, (kruh
vždy v každém ze 4
oblouků u stěny)

změna směru, klus
lehký, otěž, kroky a
rámec prodloužit
Před H
otěž, kroky i rámec
zkrátit
H
pracovní klus vysedět
mezi cval vpravo
HaC
C
kruh 20m vpravo
C
přímo

Známka

Pořadí

Soutěžící číslo:

FA
A
KXM

pracovní cval
lehký klus
změnit směr, otěž,
kroky i rámec
prodloužit
před M otěž, kroky i rámec
zkrátit
M
pracovní klus vysedět
mezi pracovní cval na levou
M a C ruku
C

Kruh 20m

Řídící myšlenky
rovnost, přechody do a ze
zastavení, stání, pravidelnost,
postavení a ohnutí

1

1

FXH

mezi cvalové skoky
M a F prodloužit a zkrátit

Finál.známka

Datum:

Koeficient

………………………………….

Oprava

Místo:

1

pravidelnost, ohnutí, plynulé
přestavění rovnováha, tvar a
velikost kruhů, správné
přesedání na linii CA
pravidelnost, prodloužení
rámce a kroků, využití
nabídnuté otěže - snížení
hlavy, následné zkrácení,
rovnováha

vskok do cvalu a kvalita cvalu,
tvar a velikost kruhu

1

1
1

1

pravidelnost, čistota, délka
kroků, prodloužení rámce,
změna ruchu- přechody
rovnováha a plynulost
přechodu
pravidelnost, rovnováha,
včetně plynulosti změny
ohnutí a narovnání, snaha
jezdce a ochota koně o
prodloužení a zkrácení délky
kroků
vskok do cvalu a kvalita cvalu,
tvar a velikost kruhu

1

Poznámky

9

10

C

přímo
mezi cvalové skoky (3-5)
H a K prodloužit a zkrátit

11

KAF
F
FE
EX

12

XBX
XE
EM
MC
C

13

14
15

pracovní cval
lehký klus
změnit směr
pracovní klus vysedět
půlkruh vpravo
kruh vlevo
půlkruh vpravo
změnit směr střední
krok
pracovní krok
stát, 3-4 kroky zpět a
ihned střední krok

CH
HB

střední krok
kroky prodloužit na
volné otěži
Před B na otěž, kroky zkrátit
BFA lehký klus
A
X

ze středu
stát, nehybnost,
pozdrav
opustit obdélník v A
krokem na dlouhé
otěži

1

pravidelnost, prodloužení
rámce a kroků, využití
nabídnuté otěže - snížení
hlavy, následné zkrácení,
rovnováha, rozdíl od
středního klusu

1

rovnováha a plynulost
přechodu, ohnutí a narovnání

1

přechod, pravidelnost, ohnutí,
rovnováha, včetně plynulosti
změny ohnutí a směru

1

přechod do zastavení, stání,
rovnost, čistota nohosledu a
počet kroků zpět, vzpřímení,
přechod, čistota kroku

1

pravidelnost, prodloužení
rámce a kroků, využití
nabídnuté otěže - snížení
hlavy, ochota ke zkrácení

1

plynulý a klidný přechod

1

kvalita chodu, ohnutí,
přechod do zastaveni,
rovnost,
přilnuti a poloha zátylku

Celková známka za cviky

Souhrnné známky
1.
2.

3.

4.
5.

Čistota chodů, pravidelnost
Kmih, ochota jít dopředu, elastičnost
pohybu, uvolněnost v zádech
Poslušnost a prostupnost (pozornost
a důvěra, ochota přijetí kontaktu,
harmonie, uvolněnost)
Sed jezdce a správné a efektivní
používání pomůcek
Prezentace dvojice

Poznámky
1
1
2
2
1

Celková souhrnná známka
PENALIZACE:
1. omyl -2 body
2. omyl -4 body
3. omyl -6 bodů
4. omyl = diskvalifikace

Celková známka
Procenta
Poznámky:

Známka za cviky + souhrnná známka
Celková známka/220:2,2

Pokud není psáno jak, pak je pracovní klus možno vysedět i vysedat, dobře provedený vysezený klus
bude lépe ohodnocen než vysedávání. Lehký klus = vysedat.

Podpis:

Drezurní úloha WE-S1
STŘEDNÍ TŘÍDA

2015
……………………………………………………………..

Kůň:

………………………………….

Jezdec:

……………………………………………………………..

Rozhodčí:

……………………………………………………………..

Místo

1

A
X

2

3

4

5

6
7

8

C
MX
X

vjezd pracovním klusem
stát, nehybnost, pozdrav
pracovním krokem vchod
na pravou ruku
poloviční překrok vpravo
pracovní klus

XK
KA

ustupování na holeň vpravo
pracovní klus

A
FX

pracovní krok
poloviční překrok vlevo

X
XH

pracovní klus
ustupování na holeň vlevo

H

kruh vpravo 10m

H
pracovní cval vpravo
HCM pracovní cval vpravo
MXF
FAK

9

Cvik

od stěny ke stěně, bez
změny cvalu
pracovní cval vpravo

Známka

Pořadí

Soutěžící číslo:

1

1

1

kvalita klusu, rovnost, přechody
do a ze zastavení, stání,
pravidelnost, postavení a
ohnutí
přesné postavení , plynulost a
pravidelnost překroku,
narovnání a přechod do klusu
plynulost přestavění,
ustupování, kvalita klusu

1

1

plynulost přestavění,
ustupování, kvalita klusu

1
1

1

KXM změna směru, jednoduchá
změna cvalu v X

MC
CH

Řídící myšlenky

přesné postavení, plynulost a
pravidelnost překroku,
narovnání a přechod do klusu

1

10

Finál.známka

Datum:

Koeficient

………………………………….

Oprava

Místo:

pracovní cval
pracovní klus

1

11

HK

střední klus

1

12

K

pracovní klus a kruh vlevo
10m

1

pravidelnost, ohnutí a
rovnováha, tvar a velikost
kruhu
vskok do cvalu a kvalita cvalu,
rovnováha, ohnutí
tvar oblouku, kvalita
kontracvalu, rovnováha,
sebenesení, plynulost

pravidelnost, prodloužení
rámce a kroků, využití
nabídnuté otěže - snížení hlavy,
následné zkrácení, rovnováha,
rozdíl od středního klusu
plynulost a rovnováha
přechodu, kvalita klusu a cvalu
pravidelnost, prodloužení
kroků.
postavení a ohnutí.
přesnost, pravidelnost, velikost
a tvar kruhu

Poznámky

13

14

15

16

17
18

K
KAF
FXM

pracovní cval vlevo
pracovní cval
od stěny ke stěně, bez
změny cvalu

MCH pracovní cval vlevo
HK střední cval
K
pracovní cval a kruh vlevo
10m
KA
AXC

pracovní cval
kruhy změnit, jednoduchá
změna cvalu v X

CM
MF
F

pracovní cval vpravo
střední cval
pracovní cval kruh vpravo
10m

F
FA
A
X

pracovní klus
pracovní klus
ze středu
stát, nehybnost, pozdrav
opustit obdélník krokem v A
na dlouhé otěži

1

1

1

1

1

1

vskok do cvalu a kvalita cvalu,
tvar oblouku, kvalita
kontracvalu, rovnováha,
sebenesení, plynulost
prodloužení skoků,
prostupnost, pravidelnost,
přechody, postavení a ohnutí.
přesnost, pravidelnost, velikost
a tvar kruhu
pravidelnost, přesnost
půlkruhů, rovnováha přechodů,
rovnost, 3-5 čistých kroků,
kvalita cvalu
prodloužení skoků,
prostupnost, pravidelnost,
přechody, postavení a ohnutí.
přesnost, pravidelnost, velikost
a tvar kruhu
pravidelnost a aktivita klusu
kvalita chodu a přechod,
zastaveni, rovnost, přilnuti a
poloha zátylku

Celková známka za cviky

Souhrnné známky
1.

Čistota chodů, pravidelnost

Kmih, ochota jít dopředu, elastičnost
pohybu, uvolněnost v zádech
Poslušnost a prostupnost (pozornost a
3. důvěra, ochota přijetí kontaktu, harmonie,
uvolněnost)
Sed jezdce a správné a efektivní používání
4.
pomůcek
Prezentace dvojice
2.

5.

Poznámky
1
1
2
2
1

Celková souhrnná známka
PENALIZACE:
1. omyl -2 body
2. omyl -4 body
3. omyl -6 bodů
4. omyl = diskvalifikace

Celková známka
Procenta

Známka za cviky + souhrnná známka
Celková známka/250:2,5

Poznámky:

Podpis:

Drezurní úloha WE-S2
STŘEDNÍ TŘÍDA

2015
……………………………………………………………..

Kůň:

………………………………….

Jezdec:

……………………………………………………………..

Rozhodčí:

……………………………………………………………..

Místo

1

A
X

2

3

4

5

Cvik

vjezd pracovním klusem
stát, nehybnost, pozdrav
pracovním klusem vchod
C
na levou ruku
HK střední klus lehký, dlouhá
otěž
před K otěž zkrátit
K
pracovní klus
KD
DB

půlkruh vlevo
ustupování na holeň vpravo

B
BG

kruh vlevo 10m
poloviční překrok vlevo

GC
C

pracovní klus
na levou ruku

mezi

6
7

Známka

Pořadí

Soutěžící číslo:

1

1

1

1

1

C a H pracovní cval vlevo
HK střední cval
K
pracovní cval

1

KDE
EH

1

8

H

9

C
MF

obloukem změnit směr
kontracval
jednoduchá změna cvalu

pracovní klus
prodloužený klus lehký,
dlouhá otěž
před F otěž zkrátit
F
pracovní klus

10

FD
DE

půlkruh vpravo
ustupování na holeň vlevo

11

E
EG

kruh vpravo 10m
poloviční překrok vpravo

1

1

1

1

Finál.známka

Datum:

Koeficient

………………………………….

Oprava

Místo:

Řídící myšlenky
kvalita klusu, rovnost, stání,
pravidelnost, postavení a
ohnutí

pravidelnost, prodloužení
rámce a kroků, využití
nabídnuté otěže - snížení hlavy,
následné zkrácení, rovnováha
přesné postavení, plynulost a
pravidelnost ustupování

pravidelnost, velikost a tvar
kruhu, přesné postavení,
plynulost a pravidelnost
překroku
pravidelnost, ohnutí a
rovnováha, vskok do cvalu a
kvalita cvalu

prodloužení skoků,
prostupnost, pravidelnost,
přechody
pravidelnost, ohnutí a
rovnováha , tvar a velikost
oblouku, kvalita kontracvalu
rovnováha přechodů, rovnost,
3-5 čistých kroků, kvalita cvalu
pravidelnost, prodloužení
rámce a kroků, využití
nabídnuté otěže - snížení hlavy,
následné zkrácení, rovnováha,
rozdíl od středního klusu
přesné postavení, plynulost a
pravidelnost ustupování
pravidelnost, velikost a tvar
kruhu, přesné postavení,
plynulost a pravidelnost
překroku

Poznámky

12

GC
C

pracovní klus
na pravou ruku

mezi

13

14

15
16
17

18

19

20

C a M pracovní cval vpravo
MF prodloužený cval
F
pracovní cval
FDB
BM
M

obloukem změnit směr
kontracval
jednoduchá změna cvalu

MCH pracovní cval vlevo
před H pracovní klus
HE

EX
X

1

1
1

XB
BF

dovnitř plec vpravo

pracovní klus
ze středu
stát, nehybnost, pozdrav
opustit obdélník krokem v A
na dlouhé otěži

prodloužení skoků,
prostupnost, pravidelnost,
přechody, rozdíl od středního
pravidelnost, ohnutí a
rovnováha , tvar a velikost
oblouku, kvalita kontracvalu
rovnováha přechodů, rovnost,
3-5 čistých kroků, kvalita cvalu

1

přechody
ze cvalu do klusu, prostupnost,
kvalita chodů

1

pravidelnost a kvalita klusu,
správné ohnutí a konstantní
úhel, rovnováha a plynulost

1

pravidelnost, ohnutí a
rovnováha, narovnání,
prostupnost přechodů, stání,
čistota nohosledu a počet
kroků zpět, vzpřímení

1

pravidelnost a kvalita klusu,
správné ohnutí a konstantní
úhel, rovnováha a plynulost

dovnitř plec vlevo

půlkruh vlevo 10m
stát, 6 kroků zpět a ihned
pracovní klus
půlkruh vpravo 10m

FA
A
X

1

pravidelnost, ohnutí a
rovnováha, vskok do cvalu a
kvalita cvalu

1

kvalita chodu a přechod,
zastavení, rovnost, přilnutí a
poloha zátylku

Celková známka za cviky
Souhrnné známky
1.

Čistota chodů, pravidelnost

Kmih, ochota jít dopředu, elastičnost
pohybu, uvolněnost v zádech
Poslušnost a prostupnost (pozornost a
3. důvěra, ochota přijetí kontaktu, harmonie,
uvolněnost)
Sed jezdce a správné a efektivní používání
4.
pomůcek
5. Prezentace dvojice
2.

Poznámky
1
1
2
2
1

Celková souhrnná známka
PENALIZACE:
1. omyl -2 body
2. omyl -4 body
3. omyl -6 bodů
4. omyl = diskvalifikace

Celková známka
Procenta

Známka za cviky + souhrnná známka

Poznámky:

Podpis:

Celková známka/270:2,7

