
 

 

Otázky ZZVJ pro disciplínu reining  
 
 

Tyto otázky jsou určeny pro ZZVJ – reining. Test u zkoušek se bude skládat z otázek ze 

všeobecné části (viz. soubor otázky ZZVJ – všeobecná část) a těchto otázek se specializací na 

reining (celkem 35 otázek). 

 
 

1. Co by mělo být zohledněno při výcviku reiningového koně? 
2. Na co musíme dbát během přepravy reiningového koně? 
3. Mohou kojící a březí klisny závodit? Pokud ano, do jakého měsíce březosti popř. od 

jakého měsíce kojení? 
4. Jaká jsou zásady soutěžení koní při extrémních klimatických podmínkách? 
5. Co je to reining (definice reiningu)? 
6. Kolikrát může kůň startovat na národních reiningových závodech během jednoho 

soutěžního dne? 
7. Kolikrát může kůň startovat na FEI reiningových závodech během jednoho soutěžního 

dne? 
8. Jaký je maximální povolený čas pro opracování na reiningových závodech? 
9. Jak je v rámci reiningových závodů upraveno provádění sliding stop během 

opracování nebo tréninku v soutěžní den, co se týče vzdálenosti od hrazení? 
10. Kolik rychlých spinů vlevo a vpravo (je-li omezeno) je povoleno provádět během 

opracování nebo tréninku v soutěžní den? 
11. Jaké jsou požadavky na jezdce, chce-li se zúčastnit národních reiningových soutěží 

(věk, licence, členství v ČJF)? 
12. Jak je trestáno nedodržení ustanovení pravidel při mezinárodních reiningových 

závodech? 
13. Jakou délku ramene může mít standardní westernové pákové udidlo? 
14. Jaká může být minimální šířka podbradního řemínku nebo řetízku? 
15. Jaká výstroj je na národních reiningových závodech povolena na opracovišti? 
16. Jaké známe oficiálně vypisované třídy pro koně z hlediska věku v rámci reiningových 

závodů? 
17. Pro jakou kategorii jezdců je vypisována třída Reining Začínající jezdci? 
18. Jak může být na reiningových závodech předváděn kůň senior (starší 6 let), co se týče 

udidla a vedení rukou? 
19. Od jakého věku může jezdec startovat ve třídě Amatér? 
20. Kolikačlenný je sbor rozhodčích na národních reiningových soutěžích? 
21. Jak je prováděno bodování provedení jednotlivých manévrů? 
22. Jak je penalizováno nevhodné zacházení s koněm při reiningové soutěži nebo 

prokazatelné zneužití koně před nebo v průběhu předvedení koně v reiningové 
soutěži? 

23. Jak je hodnoceno provedení manévrů v jiném pořadí, než je předepsáno? 
24. Jak je hodnoceno přidání manévru v porovnání s popisem patternu? 
25. Jak je penalizováno použití ostruh před podbřišníkem během reiningové soutěže? 
26. Jak je penalizováno zamrznutí ve spinu nebo v rollbacku? 
27. Kdo je oprávněný posoudit, zda jezdec předvedl úlohu tak, jak je předepsáno? 
28. Kdy je na národních soutěžích prováděna kontrola uzdění? 
 



 

 

 
29. Jak je při reiningové soutěži hodnocen pád koně nebo jezdce? 
30. Co je v souvislosti s reiningovou úlohou nazýváno výdrží (hesitate)? 
31. Čím se řídí jezdecká disciplína reining? 
32. Jak je upraveno použití biče při reiningových soutěžích a na opracovišti? 
33. Je povoleno v rámci reiningových soutěží používat průvlečné otěže? 
34. Od jakého a do jakého momentu je jezdec při reiningové soutěži hodnocen 

rozhodčím? 
35. Může jezdec v průběhu reiningové soutěže pochválit rukou koně, aniž by za to byl 

penalizován? 
36. Jak bude hodnocena dvojice, která bude v úloze klusat více než ½ kruhu nebo ½ délky 

arény? 
37. Jaké povinné manévry patřící do reiningových úloh známe? 
38. Jaký je maximální počet spinů v reiningové úloze jedním směrem? 
39. Jaká je minimální přípustná vzdálenost od hrazení při provádění manévru rollback 

v reiningové úloze? 
40. Jak je penalizováno přerušení cvalu v reiningové úloze? 
41. Mají kruhy předváděné v reiningové úloze předepsanou velikost a rychlost? 
42. Jak bude hodnocen kůň, který zcela nemine určenou značku před zahájením manévru 

stop v rámci reiningové soutěže? 
 

 
 


