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DODATEK IV - DREZURNÍ ÚLOHA FEI VOLNÁ SESTAVA PONY – FREESTYLE FEI 

      vP / 2016 

Obdélník 20x60 m. Povolený čas mezi 4 min 30 sek a 5 min.   Min věk pony-6 let 

 Známky za technické provedení Max.zn. Znám. Koef. Celkem Poznámky 

1. Shromážděný krok (minimum 20 m) 10     

2. Prodloužený krok (minimum 20 m) 10  2   

3. 
Poloviční pirueta ve shromážděném kroku vpravo 
nebo vlevo 

10     

4. 
Dovnitř plec vpravo (shromážděný klus) 

(minimálně 12 m) 
10     

 Dovnitř plev vlevo (shromážděný klus) 10     

5. (minimálně 12 m)      

6. Překrok vpravo (shromážděný klus) 10  2   

7. Překrok vlevo (shromážděný klus) 10  2   

8. Prodloužený klus 10     

9. Kontracval vpravo (min. 20m) 10     

10. Kontracval vlevo (min. 20m) 10     

11. Jednoduchá změna cvalu vpravo 10  2   

12. Jednoduchá změna cvalu vlevo 10  2   

13. Shromážděný cval včetně kruhu o průměru 10     

 8 m vpravo nebo vlevo      

14. Prodloužený cval 10     

15. Vjezd a zastavení při zahájení a ukončení úlohy 10     

Celkem za technické provedení 200     

       

 Známky za umělecké provedení *) Max.zn. Znám. Koef. Celkem Poznámky 

16. Rytmus, kmih a pružnost 10  4   

17. Soulad mezi jezdcem a pony 10  4   

18. Choreografie, využití obdélníku, invence 10  4   

19. Stupeň obtížnosti. Kalkulace risku 10  4   

20. Hudba a interpretace hudby 10  4   

Celkem za umělecké provedení 200     

K odečtení: *) mohou být dávány i poloviny bodů 
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První chyba odečítá se penalizace 1 % (tj. 1 % z nejvýše možného celkového výsledku) 

Druhá chyba odečítá se penalizace 2 % (tj. 2 % z nejvýše možného celkového výsledku) 

Třetí chyba vyloučení 

Celkový výsledky (převodní tabulka) 

Celkem za technické provedení děleno 2 100     

Celkem za umělecké provedení děleno 2 100     

Celkový výsledek 200 Celkový výsledek v %  

V případě, že mají dva jezdci stejný celkový výsledek, bude lépe umístěn ten, který má vyšší 

známku za umělecké provedení.      

 

U volné sestavy musí být odečtena penalizace: 

- vjezd do drezurního obdélníku později než 45 sekund po znamení zvoncem nebo 

- vjezd do drezurního obdélníku před znamením zvoncem nebo 

- vjezd do drezurního obdélníku později než 20 sekund po začátku hudebního doprovodu 


