
                                               Drezurní úloha číslo 2  
                                  Pro koně a jezdce startující prvním a druhým rokem 
 

          Revize 2022     Obdélník 80 x 40 m 

       

 

 Soutěžící………….....................................                        Rozhodčí v ……………………. 

CVIK HODNOCENÍ POZNÁMKA ZNÁMKA 

1. A-X 
X 

Vjezd ve shromážděném klusu.  
Stát, pozdrav. 

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

  

2. XCMBF
AK Shromážděný klus na pravou ruku Přechod do shrom. klusu, ohnutí, kmih, 

aktivita zádi, udržení tempa   

3. KXM 
MCH 

Prodloužený klus 
Shromážděný klus 

Přechod, rovnováha, kmih. 
 Prodloužení rámce a kroků. 
Přechod do shrom. klusu, ohnutí. 

  

4. HXF 
FAX 

Prodloužený klus 
Shromážděný klus 

Přechod, rovnováha, kmih. 
 Prodloužení rámce a kroků. 
Přechod do shrom. klusu, ohnutí. 

 

  

5. 
 
XG 
 
 
 
 

 

 
Krok na oprati 
 

Pravidelnost kroků, uvolněnost, rytmus.   

6. G Stát nehybnost 10 sekund, 
Couvání 3 m   

Přechod, nehybnost, rozložení váhy na 
všech 4 nohách. Poslušnost, kvalita 
diagonálních kroků, přímost. 

  

7. GCHXF Krok na oprati Přechod do kroku, pravidelnost kroků, 
uvolněnost, rytmus   

8. FAKEHC 
 
Shromážděný klus 
 

Přechod, kmih, ohnutí, udržení tempa   

9. C Shromážděný klus, kruh vpravo prům.20 m Kmih, ohnutí, přesnost provedení figury   

10. 

CM 
MF 
 
FAD 

Shromážděný klus 
Od stěny ke stěně, vrchol 10 m od B, 
vedení jednou rukou. 
Pracovní klus, vedení libovolné 

 

Přesnost provedení figury, ohnutí, kmih, 
rytmus, přechod do pracovního klusu.   

11. DFD Kruh vpravo průměr 20 m, pracovní klus Ohnutí, přesnost provedení figury, kmih. 
Přesnost napojení kruhů.   

12. DKD Kruh vlevo průměr 20 m, pracovní klus Ohnutí, přesnost provedení figury, kmih.   

13. DXG 
GC 

Prodloužený klus 
Shromážděný klus 

Přechod, rovnováha, kmih, prodloužení 
rámce.  
Přechod do shromáždění, kmih. 

 

 

  

14. 
 
CA 
 

Vlnovka o 3 obloucích, první oblouk na 
levou ruku, shromážděný klus 

Přesnost provedení figury, ohnutí, 
udržení tempa, kmih   

15. 
 
DXG 
G 

 
Prodloužený klus 
Stát, pozdrav 

 

 
Přechod, přímost, kmih, kvalita kroků. 
Přechod, nehybnost, kontakt 

 

  

 

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

  

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

  

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ – 170           KOEFICIENT = 0.94                                       CELKEM              

  
  

 
Podpis rozhodčího............................................  v …….. 
 
Známky od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí koef. 0.94, 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 5 tr. bodů, Druhý případ 10 tr. bodů, Třetí případ Vyloučení 

Škála bodového hodnocení: 
10 Výborně 4 Nedostatečně 
 9 Velmi dobře 3 Dosti špatně 
 8 Dobře 2 Špatně 
 7 Poměrně dobře 1 Velmi špatně 
 6 Uspokojivě 0 Nepředvedeno 
 5 Dostatečně 
 

Omyly, Neposlušnost 
a Sesednutí přísedících je 
penalizováno následovně: 
1případ  - 5 trestných bodů 
2 případ  - 10 trestných bodů 
3 případ  - Vyloučení 
Uděluje rozhodčí v C 


