
2017 Úvodní úloha pro 7mi leté koně (7Ú)
Hodnocení dle cviků - hodnotí rozhodčí v C, eventuálně rozhodčí v H (M)

Závody: _______________________ Datum: ________________

Soutěžící: Jméno: _________________________ NF: ____

Informativní čas úlohy 4´45"
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Řídící myšlenky

A Vjezd shrom. cvalem

X Stát - nehybnost - pozdrav

XC Shromářděným klusem vchod

C Na pravou ruku

MXK Prodloužený klus

K Shromážděný klus

Přechody v M a K

KA Shromážděný klus

A Ze středu

DE Překrok vlevo

5. E Kruh vpravo (Ø 8 m) 10 Pravidelnost a kvalita klusu, shromáždění a 
rovnováha. Zachování kadence. Ohnutí.

EH Dovnitř plec vpravo

HC Shromážděný klus

CM Shromážděný krok

M Obrat vpravo

H Obrat vlevo

8. HSP Prodloužený krok 10 2 Pravidelnost, uvolnění, aktivita, překračování, 
volnost plecí, natažení za udidlem.

mezi 
P a F 

Shromážděný krok a přechod do 
shromážděného klusu

FA Shromážděný klus

A Ze středu

DB Překrok vpravo

11. B Kruh vlevo (Ø 8 m) 10 Pravidelnost a kvalita klusu, shromáždění a 
rovnováha. Zachování kadence. Ohnutí.

BM Dovnitř plec vlevo

MC Shromážděný klus

10

Pravidelnost a kvalita klusu, ohnutí a stálý úhel. 
Shromáždění, rovnováha, plynulost.

Rozhodčí: _______________________ Písmeno:

Kůň:___________________

Obdélník 20 x 60 m / Uzdečka nebo uzda

1. Kvalita chodů, zastavení, a přechodů. Rovnost. 
Přilnutí a zátylek.

2. Pravidelnost, pružnost, rovnováha, energie 
zádi, překračování. Prodloužení rámce.

3.
Zachování rytmu, plynulost, přesnost a hladké 
provedení přechodů. Schopnost nesení váhy v 
K. Změna rámce.

4.
Pravidelnost a kvalita klusu, stálost ohnutí, 
shromáždění, rovnováha, plynulost a křížení 
nohou.

6.

7.

9.

10.

12.

Pravidelnost a kvalita klusu, stálost ohnutí, 
shromáždění, rovnováha, plynulost a křížení 
nohou.

2

Poznámka

Pravidelnost a kvalita klusu, ohnutí a stálý úhel. 
Shromáždění, rovnováha, plynulost.

Pravidelnost, uvolnění, aktivita, zkrácení a 
zvýšení kroků, schopnost sebenesení. 
Přechod do kroku.

Plynulost přechodů. Kvalita klusu.

10

10

10

10

10

10

10

10



2017 Úvodní úloha pro 7mi leté koně (7Ú)
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Řídící myšlenky

C Přechod do shromážděného 
cvalu vlevo

CH Shromážděný cval

HK Střední cval 10

KAF Shromážděný cval

F(X) Směrem na X ve shromážděném 
cvalu

mezi 
F a X

Poloviční pirueta vlevo (povolena 
pracovní pirueta s poloměrem 
cca 1-3m)

F Přeskok 10

FAK Shromážděný cval

KX Překrok vpravo

X Po středové čáře

I Přeskok

C Na levou ruku

HP Na krátké diagonále 3 přeskoky 
po  4 cv. skocích

PFAK Shromážděný cval

K(X) Směrem na X ve shromážděném 
cvalu

K Přeskok

KAF Shromážděný cval

FX Překrok vlevo

X Po středové čáře

I Přeskok

C Na pravou ruku

22. MXK Prodloužený cval 10
Kvalita cvalu, kmih, prodloužení cval. skoků a 
rámce. Rovnováha, tendence do kopce, 
rovnost. Rozdíl od středního cvalu.

23. K Shromážděný cval a přeskok 10
Kvalita přeskoku na diagonále. Přesnost a 
hladké provedení přechodů. Schopnost 
shromáždit se v K.

A Ze středu

X Stát – nehybnost - pozdrav
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K odečtení/trestné body
Omyly v kurzu (článek 430.6.1.) jsou penalizovány
1.omyl
2.omyl

Dva (2) body musí být odečteny za každou další chybu.
Viz. Článek 430.6.2

Adresa pořadatele: Podpis rozhodčího: Písmeno:

Celkový 
výsledek 

v %

Všeobecné poznámky:

Pozice a sed jezdce; správnost a účinnost 
pomůcek

Celkem

2,00%
vyloučení

Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

Celkem

SOUHRNNÉ ZNÁMKY:

CELKEM

16.
Přesnost, rovnováha, plynulost, tendence do 
kopce, rovnost přeskoku. Kvalita cvalu před a 
po.

17. Kvalita cvalu. Shromáždění, rovnováha, stálé 
ohnutí, plynulost. Kvalita přeskoku.

Ochota ke shromáždění a sebenesení. 
Rovnováha, sestavení a ohnutí. Kvalita cvalu 
před a po.

Kvalita cvalu, prodloužení skoků a rámce. 
Rovnováha, tendence do kopce, rovnost. Oba 
přechody, Schopnost shromáždění v K.

Poznámka

14.

15.

Přesnost provedení a plynulost přechodu. 
Kvalita cvalu.13.

10

10

18. Přesnost, rovnováha, plynulost, tendence do 
kopce, rovnost. Kvalita cvalu před a po.

10

10

19.
Ochota ke shromáždění a sebenesení. 
Rovnováha, sestavení a ohnutí. Kvalita cvalu 
před a po.

10
mezi
K a X

Poloviční pirueta vpravo 
(povolena pracovní pirueta s 
poloměrem cca 1 - 3m)

20.
Přesnost, rovnováha, plynulost, tendence do 
kopce, rovnost přeskoku. Kvalita cvalu před a 
po.

10

21. Kvalita cvalu. Shromáždění, rovnováha, stálé 
ohnutí, plynulost. Kvalita přeskoku.

24. Kvalita chodů, zastavení, a přechodů. Rovnost. 
Přilnutí a zátylek.

10

10



2018 ÚLOHA úvodní  pro 7mi leté koně (7Ú)
Hodnotí 2 rozhodčí v E(B) -  včetně řídících myšlenek

Datum: __________    Písmeno: E(B) 

Soutěžící:                                          NF:_______ Kůň:___________________

1.  Klus

2.  Krok

3.  Cval

5. Budoucí perspektiva

1.omyl 0,50%

2.omyl 1,00%

3.omyl vylučuje

POŘADATEL: PODPIS ROZHODČÍCH: PÍSMENO E(B):

Komentář

Odpočet za chyby                 -0,2

Závody: _______________________ Rozhodčí: ___________________________

schopnosti vhodné pro drezurního koně,

úroveň výcviku podle zásad „výcvikové škály“

Součet známek (max. 50)

Výsledek 1.rozhodčí C  v %

Výsledek 2.rozhodčí H (M) v %

 A)Výsledek za tech.provedení (průměr) v %

B)Hodnocení KMK E(B)– Výsledek v %

 Výsledek v % - součet A+B dělený 2

K odečtení / body penalizace

     NF:____  Jméno:__________________________________

Stanovené hodnocené prvky

rytmus,  uvolnění,  pružnost,  aktivita  zádě,

Známka

rytmus, uvolnění, aktivita, prostornost kroků

rytmus, uvolnění, pružnost, přirozená

rovnováha, aktivita, ochota shromáždit se,

prostornost skoků, tendence ke vznosnosti

Skoků

4.  Poslušnost

uvolnění, přilnutí, srovnání, poddajnost

včetně přeskoků, dovnitř plec a překroků

prostornost  kroků,  ochota  shromáždit  se

KONEČNÝ VÝSLEDEK V %

Známky od 0 do 10, desetiny jsou povolené (např.7,3  nebo 8,7)

Rozhoduje dvoučlenný sbor rozhodčích  v E(B)


