
                      2022 DREZURNÍ ÚLOHA ZZVJ-D

Závody: __________________________Datum: _______________ Rozhodčí v C: ____________________________

Soutěžící: Čís: ____ Jméno: _________________________ NF: ____ Kůň:_________________________________

Informativní čas úlohy 4´00" obdélník 20 x 40m
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A Vjezd v pracovním klusu

X Stát, nehybnost, pozdrav

Pracovním klusem vchod

C Na levou ruku

AFB Pracovní klus

B Obrat vlevo

X Malý kruh vlevo průměr 10 m

E Obrat vpravo

EHCB Pracovní klus

BEB

B Kůň na otěž, pracovní klus

BFA Pracovní klus

C Střední krok

HXF Změnit směr ve volném kroku

F Střední krok

mezi A a K Pracovní cval vpravo

KEHC Pracovní cval

CXC Kruh vpravo 20 m

CM Pracovní cval

KAFB Pracovní cval

BMC Pracovní cval

C Pracovní klus

E Obrat vlevo

X Obrat vlevo

130

SOUHRNNÉ ZNÁMKY:

1 Orientace na obdélníku přesnost cviků, vyjíždění rohů 10 1

2 Aktivita, ochota pohybovat se vpřed 10 1

3 Soulad jezdce s koněm, celkový dojem 10 2

4 Sed a vliv jezdce, správnost používání pomůcek 10 2

190
K odečtení/trestná procenta
Omyly v kurzu (článek 430.6.1.) jsou penalizovány
1. omyl 0.5 %
2. omyl 1%
3. omyl vyloučení
0,5 % (půl procenta) musí být odečteno za každou chybu.

Adresa pořadatele: Podpis rozhodčího: Písmeno:

Stát, nehybnost, pozdravG Přechod do zastavení, kvalita stání.

10
Ohnutí a přesnost kruhu, zřetelné 
prodloužení skoků a následné zkrácení.

Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

Celkem

CELKEM Celkový výsledek v %

Všeobecné poznámky

Celkem

10. 10

13. 10

12. 10
Přesnost a plynulost přechodu, ohnutí v 
obratech.

Změnit směr s přechodem do pracovního 
klusu (přechod před X, 3 až 5 klusových 
kroků, cval vlevo)

Kvalita přechodů, 3 až 5 klusových kroků, 
dobrá rovnováha jezdce v přechodech, 
přesnost provedení na diagonále. 

11.

Kruh vlevo 20 m a přitom mezi E a B 
skoky prodloužit

BEB

MXK

8. 10

9. 10

Přesnost a plynulost přechodu.

Přesnost kruhu s dotykem na dlouhých 
stěnách a v X, nevyjíždět rohy, správné 
ohnutí na kruhu.

6. 10

7. 10

Vlnovka o dvou obloucích

Plynulost přechodu, vytažení koně, 
pravidelnost kroků.

Přesnost, dotknutí se dlouhé stěny, 
správnost dvou půlkruhů spojených rovnou 
čarou v X.

AC

4. 10

5. 10

Ohnutí, velikost kruhu, pravidelnost.

Kruh vpravo 20 m, přitom EB nechat 
vytáhnout otěž, lehký klus

Pravidelnost, ohnutí na kruhu, vytažení 
koně dopředu a dolů, vysedání jezdce a 
dobrá rovnováha jezdce při přechodu do 
pracovního klusu.

2. 10

3. 10

AXA Kruh vlevo 20 m
Přesnost kruhu s dotykem na dlouhých 
stěnách a v X, nevyjíždět rohy, správné 
ohnutí na kruhu.

Pravidelnost klusu, přesnost obratu v B, 
ohnutí.

Cvik Řídící myšlenky Poznámky

1. 10
Kvalita chodu. Pravidelnost, rovnost 
vjezdu. Kvalita stání a nehybnost. 
Přechody. Ohnutí v C.


