Otázky ZZVJ pro disciplínu spřežení
Tyto otázky jsou určeny pro ZZVJ – spřežení. Test u zkoušek se bude skládat z otázek ze
všeobecné části (viz. soubor otázky ZZVJ – všeobecná část) a těchto otázek se specializací na
spřežení (celkem 35 otázek).

1) Jak jsou označeny mezinárodní závody spřežení?
2) Z jakých hlavních částí se skládá kompletní soutěž spřežení?
3) Z jakých částí se skládá terénní část kompletní soutěže spřežení podle novodobých
pravidel?
4) V jakém věku mohou začít soutěžit jezdci dvojspřeží?
5) V kolika letech mohou začít soutěžit koně na národních závodech spřežení?
6) Kolik spolujezdců musejí mít jezdci čtyřspřeží pony?
7) Je povinné nošení ochranné vesty nebo chrániče páteře do maratónu?
8) Jaký rozchod zadních kol u kočárů pro soutěž A a C musejí mít kočáry použité pro soutěže
dvojspřeží?
9) Jakou hmotnost musí mít kočáry pro maratón pro soutěže jednospřeží?
10) Co a z jakého materiálu se používá na vnějším obvodu kol kočárů pro soutěže spřežení
(ráfy, pneumatiky, atd.)?
11) Jaký styl zápřeže se u nás nejčastěji používá?
12) Jaká je velikost drezurního obdélníku pro čtyřspřeží?
13) Kdy je vzhledem k umístění písmene cvik v drezuře v rámci disciplíny spřežení správně
započat?
14) Jaké cviky patří do drezurní soutěže čtyřspřeží?
15) V jaké kategorii zápřeží musí koně při drezurní úloze cválat s kočárem?
16) Jak je penalizován druhý omyl v drezurní úloze v disciplíně spřežení?
17) Kolik překážek smí být maximálně v maratonové části?
18) Průjezdy jsou označeny maximálně 6 písmeny. Jakými?
19) Shoditelné prvky mají přinutit soutěžící k opatrnější jízdě v překážkách. Kolik trestných
bodů je za shození jednoho prvku?
20) Kdy končí prohlídka trati maratonu?
21) Jak je penalizováno opravení chyby trasy v maratonové překážce?
22) V jakém pořadí startují jezdci v poslední části soutěže, v překážkové jízdě?
23. Jaká je penalizace za shození jednoho nebo obou míčků na jedné jednoduché překážce při
venkovním parkuru?
24. Jak může být upravena vzdálenost mezi kužely do rozjížďky?
25. Jaká je penalizace za shození jednoho nebo dvou míčků na jedné jednoduché překážce
v hale?
26. Jaké známe velikosti obdélníků pro soutěže spřežení?
27. V jakých zkouškách jsou povoleny (jsou-li vůbec povoleny) tachometr, počítač
vzdálenosti a blokovací zařízení kruhové točny?
28. Jsou ve zkoušce A bandáže a kamaše povoleny?
29. Kde se již řadu let v ČR konají mezinárodní závody CAI-A?
30. Kdo je jediná osoba, která smí používat opratě, bič a ovládat brzdu v průběhu všech
zkoušek?
31. Kde se setkáme v úseku E se shoditelnými prvky?
32. Jaká je stanovená minimální rychlost pro dvojspřeží ve zkoušce C?

33. Je ve zkoušce B přikrývka nohou povinná?
34. Ve kterých částech zkoušky B je povolen libovolný chod?
35. Kolik překážek může být maximálně v překážkové jízdě (zk. C)?
36. Jakým chodem a jakým způsobem nesmí jet soutěžící při zkoušce B v úseku E od poslední
překážky do cíle?
37. Kudy se při zkoušce A vjíždí do drezurního obdélníku?
38. Jaká jsou pravidla pro použití biče v disciplíně spřežení?
39. Jaká pravidla musí jezdec dodržovat na veřejné komunikaci?
40. Jaká jsou pravidla pro přísedícího, pokud chce v jednotlivých překážkách úseku E
zkoušky B sestoupit z kočáru?
41. Jak by bylo hodnoceno úmyslné nacválání či naklusání všech koní v části D zkoušky B?
42. Jaký chod mohou použít soutěžící v překážkách zkoušky B?
43. Jaké jsou povinnosti spolujezdce kdykoliv je kůň na závodech zapřažen nebo zapřahán do
kočáru?
44. Pokud je kůň na závodech zapřažen, je možné ho vodit?
45. Jaké jsou pravidla pro to, aby soutěžící mohl sesednout při závodech z kočáru?
46. Jaký je minimální odstup mezi kočárem a koněm v zapřažení, bereme-li v úvahu kloub
váhy?
47. Jaká je minimální šířka rozporek?
48. Kdo může být spolujezdcem na soutěžích spřežení z hlediska věku?
49. Jsou krátké kalhoty (šortky) u jezdců jako úbor ve zkouškách povoleny?
50. Jaká je penalizace za použití biče spolujezdcem?
51. Ve kterých zkouškách musí být použit stejný kočár?
52. Jak upravují pravidla použití pomocných opratí v soutěžích?
53. Jak jsou předváděni koně při třetí inspekci?
54. Jaká je penalizace za první neposlušnost koně v drezuře v disciplíně spřežení?
55. Jaká je délka přestávky mezi úsekem D a E maratonu?
56. Kolik hodin před započetím zkoušky B musí být na národních závodech trať maratonu
otevřena?
57. Kolik veterinárních inspekcí (kondičních zkoušek) musí koně v rámci závodů absolvovat?

