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Škála bodového hodnocení:
Výborně
4 Nedostatečně
Velmi dobře
3 Dosti špatně
Dobře
2 Špatně
Poměrně dobře 1 Velmi špatně
Uspokojivě
0 Nepředvedeno
Dostatečně

FEI Drezurní úloha 2* HP1
Jednospřeží
Nová 2021
Soutěžící………….............
HODNOCENÍ

CVIK
AX

Pracovní klus.

XCH

Shromážděný klus

2.

HSE

Střední klus

3.

EX

Shromážděný klus
Půlkruh vlevo 20m

MV

Prodloužený klus.

1.

4.

5.

VKAF Pracovní klus
FR

Pracovní klus, od stěny ke stěně
20m.

RMC

Pracovní klus

CH

Krok

HB

Volný krok

BP

Krok

PF

Shromážděný klus

F

Shromážděný klus půlkruh
vpravo 20m.

F

Na středové línii Pracovní cval
půlkruh vpravo 20m

FA

Pracovní cval

AL

Oblouk pracovní cval

LX

Shromážděný klus oblouk

7.

9.

10.

11.

12.

Přechod do středního klusu.
Dopředný pohyb s jasným
prodloužením kroků, kmih
vycházející od zádi.
Rovnovážný a neomezený.
Před kolmicí. Prodloužení
rámce.

Přechod do shromážděného
klusu, kmih, kvalita
shromáždění. Ohnutí, napojení
XB
Půlkruh vpravo 20m
půlkruhů, přesnost
v písmenech, vznos.
Neomezený a v rovnváze
Přechod do středního klusu.
BF
Střední klus.
Prodloužení rámce. Jasné
prodloužení kroků, kmih.
FAK
Pracovní klus
Přechod do prac. Klusu, kmih,
přilnutí, aktivita od zádi. Akce
hlezen.
KS
Od stěny ke stěně 20m Pracovní Kmih, aktivita zádi, pružnost
SHCM klus
kroků, přilnutí, rovnováha.

6.

8.

Vedení na střední čáře. Kmih,
přilnutí, aktivita zádě. Pružnost
kroků. Přechod do
shromáždění, ohnutí, kontakt.

Přechod do prodloužení, kmih,
rytmus, narovnání a
rovnováha. Přechod do prac.
klusu, ohnutí, akce hlezen.
Kmih, přilnutí, aktivita zádi.
Pružnost kroků, rovnováha a
energie.
Pravidelnost, kvalita kroků,
kontakt, čtyřdobý takt,
uvolněnost. Pravidelnost,
prodloužení rámce,
prodloužení kroků.
Pravidelnost, kvalita kroků,
kontakt, čtyřdobý takt.
Přechod do shrom. klusu, kmih,
kvalita shromáždění,
Ohnutí, uvolněnost na kruhu,
přechod do pracovního cvalu.
Přechod do prac cvalu po D na
středové línii, progresivně,
hladce. Přirozená rovnováha,
aktivita zádi.
Rovnováha, akce hlezen,
Kmih, aktivita zádi. Setrvání na
přilnutí, přirozená rovnováha.
Přechod do shromážděného
klusu, uvolněnost, ohnutí,
přesnost, kmih. Přechod do
zastavení ze shrom. klusu.

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

Rozhodčí v…………….
POZNÁMKA

ZNÁMKA

Rovnost, váha rovnoměrně
rozložená na všech 4 nohách.
Setrvání na oprati, na měkkém
lehkém kontaktu.

13.

X

Stát

14.

X

Couvnutí

XI

Shromážděný klus oblouk

IM

Půloblouk shromážděný klus

MG

Shromážděný klus půlkruh

GM

Pracovní cval půlkruh

17.

MCH

Pracovní cval

18.

HF

Prodlužený cval

19.

FAD

Pracovní klus

DXG

Prodloužený klus

G

Stát pozdrav

15.

16.

20.

SOUTĚŽÍCÍ

21.

PREZENTACE

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ – 210 CELKEM

Rytmus, poslušnost, setrvání
na oprati, kvalita diagonálních
kroků, přímost.

Uvolněnost, ohnutí, přesnost,
kmih a kvalita sromáždění.
Rytmus, rovnováha,
uvolněnost, shromáždění.
Přechod do prac. cvalu po G
na středové línii, progresivně,
hladce. Přirozená rovnováha,
aktivita zádi.
Přechod do pracovního cvalu.
Rovnováha, akce hlezen, kmih,
aktivita zádi. Vpřed a na oprati.
Přechod do prodloužení. Kmih,
prodloužení rámce a skoků,
narovnání.
Přechody, přesnost, kmih.
Shromážděný a prodloužený
klus. Přechod do zastavení.
Nehybnost.

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

Vzhled soutěžícího a
přísedících, čistota, fyzická
připravenost, odpovídající
vzhled postrojů a vozu. Souhra
mezi koněm a soutěžícím.

KOEFICIENT = 0.76

Podpis rozhodčího................................................................................. v ……..
Známky od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí koef. 0.76, 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

