10
9
8
7
6
5

Škála bodového hodnocení:
Výborně
4 Nedostatečně
Velmi dobře
3 Dosti špatně
Dobře
2 Špatně
Poměrně dobře 1 Velmi špatně
Uspokojivě
0 Nepředvedeno
Dostatečně
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Soutěžící………….....................................
CVIK
AX
X

Vjezd v pracovním klusu.
Stát, pozdrav.

Vedení na střední čáře, přesnost. Přechod
do zastavení, pozdrav. Nehybnost při
zastavení.

2.

XCH

Shromážděný klus.

Přechod do shr. Klusu, kmih, rytmus, ohnutí

3.

HE

Prodloužený klus

Přechod do prodloužení, kmih, rytmus a
rovnováha

EX

Shromážděný klus. Půlkruh vlevo. Vedení
jednou rukou ( jasně viditelné vedení jednou
rukou )

Přesnost. Kmih, ohnutí

XB

Následováno
Půlkruh vpravo, vedení jednou rukou

Změna přímo na středové linii, přesnost
figury

5.

BF
FAD

Prodloužený klus, vedení jednou rukou
Pracovní klus, vedení libovolné

Přechod do prodl., kmih
Přechod do prac. klusu, kmih, kontakt,
ohnutí

6.

DS

Ustupování na holeň v pracovním klusu

Kůň rovnoběžně se středovou linií, nohy se
diagonálně kříží, pravá zadní směřuje vlevo
dopředu. Lehké ohnutí dovnitř ( vpravo )

7.

SR

8.

4.

Střední klus, půlkruh vpravo 40m

Přechod, prodloužení rámce a kroků, kmih

RXVK

Prodloužený klus

Přechod, rytmus, kmih, přilnutí, prodloužení

9.

KAD
DR

Pracovní klus
Ustupování na holeň v pracovním klusu

Kůň rovnoběžně se středovou linií, nohy se
diagonálně kříží, levá zadní směřuje vpravo
dopředu. Lehké ohnutí dovnitř ( vlevo )

10.

RS

Střední klus, půlkruh vlevo 40m

Přechod, prodloužení rámce a kroků, kmih

11.

SE

Krok

Pravidelnost, kvalita kroků, přilnutí.

12.

EP

Volný krok

Uvolněnost, pravidelnost, protažení, délka
kroků a energie.

13.

PF
FD

Shromážděný klus
Půlkruh vpravo 20m

Přechod, rovnováha, přilnutí

15.

D
DF
FA
AL
L
LX

Pracovní cval vpravo,
Půlkruh 20m
Pracovní cval
Oblouk 30m (25m)
Shromážděný klus
Oblouk Vlevo 20m (15m)

16.

X

Stát 8 sekund, jezdcem na středové linii

17.

XI

Shromážděný klus, oblouk vpravo 20m (15m) Přechod, rovnováha, ohnutí, přilnutí.

18.

I
IC

Shromážděný cval vlevo
Oblouk vlevo 30m (25m)

Shromáždění, rytmus, tendence do kopce

19.

CH
HXF

Shromážděný cval
Prodloužený cval

Kmih, přechod, prodloužení rámce a skoků,
přímost

20.

FAK
KE
EX

Pracovní klus
Prodloužený klus
Shromážděný klus

Přechod, prodloužení rámce a kroků, kmih

21.

X
X

Stát, jezdcem na středové linii
Couvání 6 kroků

Přechod, na přilnutí, jasná nehybnost,
poslušnost, kvalita diagonálního nohsledu,
přímost.

22.

XB
BM
MCH

Shromážděný klus
Prodloužený klus
Pracovní klus

Přechod, rytmus, kmih, přilnutí, prodloužení
rámce a kroků,
Přechod, ohnutí

23.

HE

Od stěny ke stěně 10m, vedení jednou rukou. Přesnost, ohnutí, kmih.
( jasně viditelné vedení jednou rukou )

24.

E
EK

25.

KAD
DXG
G

14.

Obdélník 100x40m ( nebo 80x40m)

HODNOCENÍ

1.

Shromážděný klus
Od stěny ke stěně 20m (15m), vedení jednou
rukou
Shromážděný klus, vedení libovolné
Prodloužený klus
Stát pozdrav

Přechod,ohnutí, přilnutí, rytmus, tendence
do kopce.

Přechod, přesnost, ohnutí,
shromáždění, přilnutí
Nehybnost, na otěži, na všech 4, přechod do
a ze zastavení

Přechod, přesnost, ohnutí, kvalita
shromáždění, přilnutí
Ohnutí, přilnutí, rytmus,
Přechod, přímost, kmih, kvalita kroků.
Přechod, nehybnost, na přilnutí.

Omyly, Neposlušnost
a Sesednutí přísedících je
penalizováno následovně:
1případ 5 trestných bodů
2 případ 10 trestných bodů
3 případ Vyloučení

POZNÁMKA

ZNÁMKA
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CHODY

Pravidelnost a uvolněnost, jasný
rytmus (udržení chodu koně/pony ).

27.

KMIH

Chuť pohybu kupředu ( aktivita zádi,
pružný hřbet, elasticita, síla,).

28.

POSLUŠNOST A LEHKOST

Přijímání pomůcek, ochotně a bez
odporu. Správnost ohnutí, Uvolněnost.
Přilnutí

29.

SOUTĚŽÍCÍ

Používání pomůcek, ovládání opratí
a biče, sed na kozlíku, přesnost
provádění figur.

30.

PREZENTACE

Vzhled soutěžícího a přísedících,
čistota, fyzická připravenost,
odpovídající vzhled postrojů a vozu.

26.

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ –300
CELKEM

KOEFICIENT = 0.5333

Podpis rozhodčího................................................................................. v ……..

Známky od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí koef. 0.5333, vydělí počtem rozhodčích a odečtou od 160. Tím je dáno
skóre, k němuž se přičtou případné penalizace udělené předsedou sboru rozhodčích.
Omyly, Neposlušnost a Sesednutí přísedících
Penalizace jsou uděleny pouze předsedou sboru rozhodčích.
První případ
Druhý případ
Třetí případ

5 tr. bodů
10 tr. bodů
Vyloučení

