
2017 PARADREZURNÍ ÚLOHA        INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP     GRADE IV
Obdélník 20x60 m

Závody: __________________________ Datum: __________ Rozhodčí: __________________ Písmeno: ____

Soutěžící: Číslo: _____ Jméno: _________________________ Kůň: ______________________________

Minimální věk koně: 6 let

Č. Místo

m
a

x
. 
z
n

á
m

k
a

z
n

á
m

k
a

o
p

ra
v

a

k
o

e
fi

c
ie

n
t

fi
n

a
l.
 z

n
á

m
k

a

A 10

X

XC

C

MB 10

B 10

BK 10

K

B a K 10

KAF

FB 10 2

BRMC 10

C 10

CH

HE 10

E 10

EF 10

E a F 10

FAK

Střední klus
Pravidelnost, pružnost, 

rovnováha, zapojení zádě, 

prodloužení kroků a rámce.

NF: 

_____

Informativní čas: 5´30´´

Cvik Řídící myšlenky

2.

Od stěny ke stěně (oblouk 5m)
Pravidelnost a kvalita klusu, 

shromáždění, rovnováha. 

Ohnutí, velikost a tvar oblouku.

Poznámky

1.

Vjezd shromážděným klusem
Kvalita chodu, zastavení a 

přechody. Nehybnost. Rovnost. 

Přilnutí a poloha zátylku.Stát, nehybnost, pozdrav.

Shromážděný klus

Na pravou ruku

Shromážděným klusem vchod.

3.

Kruh vpravo 10m
Pravidelnost a kvalita klusu. 

Ohnutí, velikost a tvar kruhu. 

Shromáždění, rovnováha a 

plynulost.

Shromážděný klus

5.

Přechody v B a K
Udržování rytmu, plynulost, 

přesné a hladké provedení 

přechodů, změna rámce. 

Kvalita klusu.
Shromážděný klus

4.

6.

Dovnitř plec vlevo
Pravidelnost a kvalita klusu. 

Ohnutí a konstantní úhel. 

Zapojení zádě, rovnováha a 

plynulost.

7.

Shromážděný klus
Pravidelnost a kvalita klusu. 

Shromáždění. Zapojení zádě.

8.

Stát. 4 kroky zpět a ihned shromážděný klus
Kvalita zastavení a přechodů. 

Nehybnost, přechody. 

Prostupnost, plynulost, rovnost.Shromážděný klus

9.

Od stěny ke stěně (oblouk 5m)
Pravidelnost a kvalita klusu, 

shromáždění, rovnováha. 

Ohnutí, velikost a tvar oblouku.

10.

Kruh vlevo 10m
Pravidelnost a kvalita klusu. 

Ohnutí, velikost a tvar kruhu. 

Shromáždění, rovnováha a 

plynulost.

11.

Střední klus
Pravidelnost, pružnost, 

rovnováha, zapojení zádě, 

prodloužení kroků a rámce.

12.

Přechody v E a F
Pravidelnost a kvalita klusu, 

pružnost, zapojení zádě, 

prodloužení a zkrácení kroků a 

rámce.
Shromážděný klus
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2017 PARADREZURNÍ ÚLOHA        INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP     GRADE IV

Soutěžící: Číslo: ____ Jméno: _________________________ NF: ___ Kůň:_________________________

KE 10 2

Mezi E a S 10

S

SE

EB 10

BR

R 10

RB

B 10

BF

F

FA

A 10

A

A 10

AKV

VXR 10 2

RMCH 10

HXK 10 2

KA

A 10

A

A 10

AFP

PXS 10 2

SHCM 10

13.

Dovnitř plec vpravo
Pravidelnost a kvalita klusu. 

Ohnutí a konstantní úhel. 

Zapojení zádě, rovnováha a 

plynulost.

14.

Přechod do středního kroku
Přechod ze shromážděného 

klusu do středního kroku. 

Pravidelnost, kmih, velikost, 

přistavení a ohnutí v obratu. 

Tendence dopředu, udržování 

čtyřtaktu.

Obrat kolem zádě vpravo

Střední krok

15.

Půlkruh 20m v prodlouženém kroku
Pravidelnost, pružnost hřbetu, 

kmih, volnost v plecích, 

natažení za udidlem. Odlišení 

od středního kroku. Přechody.
Střední krok

16.

Obrat kolem zádě vlevo
Pravidelnost, kmih, velikost, 

přistavení a ohnutí v obratu. 

Tendence dopředu, udržování 

čtyřtaktu.
Střední krok

17.

Přechod do shromážděného klusu
Přesnost a plynulost přechodu 

ze středního kroku do 

shromážděného klusu a ze 

shromážděného klusu do 

shromážděného cvalu. Kvalita 

klusu a cvalu, shromáždění, 

přilnutí.

Shromážděný klus

Shromážděný cval

18.

Kruh 20m ve středním cvalu
Kvalita cvalu, impuls, 

prodloužení rámce a skoků, 

tendence do kopce, rovnováha.Shromážděný cval

19.

Přechody v A
Udržování rytmu, plynulost, 

přesné a hladké provedení 

přechodů, změna rámce. 

Kvalita cvalu.
Shromážděný cval

20.

Změnit směr přes 3 - 5 klusových kroků přes X
Přesnost, plynulost a 

rovnováha v obou přechodech 

změny, kvalita cvalu, 

shromáždění.
změna cvalu zprava doleva

21.

Shromážděný cval
Pravidelnost a kvalita cvalu. 

Shromáždění. Zapojení zádě.

22.

Od stěny ke stěně přes X (10m)
Pravidelnost a kvalita cvalu, 

ohnutí, velikost a tvar oblouku, 

plynulost a rovnováha, 

shromáždění a nesení se.
Shromážděný cval

Shromážděný cval

23.

Kruh 20m ve středním cvalu
Kvalita cvalu, impuls, 

prodloužení rámce a skoků, 

tendence do kopce, rovnováha.Shromážděný cval

Přechod do shromážděného cvalu vpravo

25.

Změnit směr přes 3 - 5 klusových kroků přes X
Přesnost, plynulost a 

rovnováha v obou přechodech 

změny, kvalita cvalu, 

shromáždění.
změna cvalu zleva doprava

24.

Přechody v A
Udržování rytmu, plynulost, 

přesné a hladké provedení 

přechodů, změna rámce. 

Kvalita cvalu.

Pravidelnost a kvalita cvalu. 

Shromáždění. Zapojení zádě.
26.

Shromážděný cval
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2017 PARADREZURNÍ ÚLOHA        INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP     GRADE IV

Soutěžící: Číslo: ____ Jméno: _________________________ NF: ___ Kůň:_________________________

MXF 10 2

FA

AX 10

X

XG

G 10

350

SOUHRNNÉ ZNÁMKY:

1. Chody (lehkost a pravidelnost) Všeobecné poznámky:

2. Kmih (ochota pohybovat se vpřed, pružnost

kroků a skoků, pružnost hřbetu a aktivita zádě).

3. Poslušnost (pozornost a důvěra, harmonie,

lehkost a uvolněnost pohybů, rovnost, přijetí přilnutí 

a lehkost předku)

4.

Přesnost.

K odečtení/trestné body

Omyly v kurzu (čl. 8430.3.1) jsou penalizovány:

1.omyl 0,5 % z celkového výsledku

2.omyl 1,0 % z celkového výsledku

3.omyl vyloučení

Dva (2) body musí být odečteny za každou další chybu.

Viz čl. 8430.3.2

Adresa pořadatele: Podpis rozhodčího:

29.

Stát, nehybnost, pozdrav
Přechod do zastavení. Rovnost, 

přilnutí a poloha zátylku.

Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

CELKEM

10 1

2

Celkem 410 %

10 1

10 2

CELKEM Celkový výsledek v %:

Jezdecký cit a dovednost jezdce.
10

28.

Po střední čáře
Rovnováha v obratu, rovnost, 

přesný a hladký přechod do 

shromáždného klusu. Kvalita 

klusu, shromáždění.
Přechod do shromážděného klusu

Shromážděný klus

27.

Od stěny ke stěně přes X (10m)
Pravidelnost a kvalita cvalu, 

ohnutí, velikost a tvar oblouku, 

plynulost a rovnováha, 

shromáždění a nesení se.
Shromážděný cval
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