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    Obdélník 80 x 40m   

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

CVIK HODNOCENÍ  POZNÁMKA ZNÁMKA 

1. 

 
AX 
XCM 

 
Vjezd ve shromážděném cvalu 
Shromážděný klus 

Přímost na středové linii. Kmih, 
shromáždění, rytmus, pružnost a 
kadence, s tendencí do kopce. 
Přechod do shromážděného 
klusu, ohnutí a kontakt. 

  

2. 

 
MXK 
KAF 

 
Prodloužený klus 
Pracovní klus 
 

Přechod do prodloužení, kmih, 
rytmus, rovnováha a narovnání. 
Přechod do pracovního klusu, 
ohnutí, kontakt, aktivita zádi. 
Pružnost kroků a dobrá akce 
hlezen. 

  

3. 

 
FB 

 
Shromážděný klus,  
Dovnitř plec vlevo 

Přechod do shromážděného 
klusu. Kontrola plece, rytmus, 
Vnitřní zadní noha došlapuje 
vpřed pod těžiště a následuje ve 
stopě vnější přední nohu se 
snížením vnitřní kyčle. Ohnutí 
vlevo. 

  

4. 

 
B 
 
BM 

 
Shromážděný klus, kruh vlevo 15m 
 
Prodloužený klus - přímo 

Přechod do shromážděného 
klusu. Uvolněnost, ohnutí, 
přesnost, kmih. Přechod do 
prodloužení, kmih, rytmus, 
rovnováha, kvalita kroků. 

  

5. 

 
MCHS 

 
Pracovní klus 

Přechod do pracovního klusu, 
ohnutí, kontakt, aktivita zádi, 
pružnost kroků a akce hlezen. 

  

6. 

 
SEX 
X 

 
Shromážděný klus 
Stát, nehybnost 8 sekund. 

Přechod do shromáždění. 
Uvolněnost, ohnutí, kvalita 
shromáždění, ohnutí. Přechod do 
zastavení, nehybnost. Jezdec na 
střed. linii, na otěži. 

  

7. 

 
X 
XBP 

 
Couvání 5 kroků 
Shromážděný klus 

Rytmus, poslušnost, setrvání na 
oprati, kvalita diagonálních kroků, 
kontakt, přímost. Kmih, kvalita 
shromáždění, ohnutí 

  

8. 

 
PFA 
AK 

 
Shromážděný klus 
Pracovní klus 
 

Kmih, kvalita shromáždění. 
Přechod do pracovního klusu, 
ohnutí, kontakt, aktivita zádi, 
pružnost kroků a akce hlezen. 

  

9. 

 
KE 

 
Shromážděný klus,  
Dovnitř plec vpravo 

Přechod do shromážděného 
klusu. Kontrola plece, rytmus, 
Vnitřní zadní noha došlapuje 
vpřed pod těžiště a následuje ve 
stopě vnější přední nohu se 
snížením vnitřní kyčle. Ohnutí 
vpravo. 

  

10. 

 
E 
 
EH 
 
HC 

 
Shromážděný klus, kruh vpravo 15m 
 
Prodloužený klus – přímo 
 
Shromážděný klus 

Uvolněnost, ohnutí, přesnost, 
kmih. Přechod do prodlouženého 
klusu. Kmih, rytmus, rovnováha, 
kvalita kroků, prodloužení. 
Přechod do shromážděného 
klusu, kmih, kvalita shromáždění. 

  

11. 

 
CM 
MI 

 
Prodloužený krok 
Půloblouk Prodloužený krok 

Přechod do prodlouženého 
kroku. Pravidelnost kroků, 
Kontakt s hubou a kontrola týlu. 
Prostornost kroků, protažení 
hlavy a krku dopředu dolů. 

  

12. 

 
IH 

 
Půloblouk Shromážděný klus 

Přechod do shromážděného 
klusu. Rovnováha, přesnost, 
kontakt, kmih. Kvalita 
shromáždění. 

  

13. 
 
HCM 

 
Shromážděný cval vpravo 

Přechod do shromážděného 
klusu, tendence do kopce, vznos, 
rytmus, pružnost a kadence. 

 
 
 
 
 

 

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 
 



14. 

 
MF 
FA 

 
Prodloužený cval vpravo 
Shromážděný cval vpravo 

Přechod do prodlouženého cvalu. 
Kmih, prodloužení rámce a 
skoků, narovnání. Přechod do 
shromáždění, přesnost 
načasování přechodu. Tendence 
do kopce, rytmus, vznos, 
pružnost, kadence. 

  

15. 

 
AL 
 
L 

 
Shromážděný cval oblouk 25m 
 
Jednoduchá změna cvalu  
přes klus (3-5 kroků) 

Ohnutí, rovnováha, poslušnost. 
Narovnání a prostupnost koně. 
Jasně definované kroky, 
Okamžitý přechod provedený do 
cvalu na druhou ruku. Lehkost, 
přesnost načasování přechodu. 
Tendence do kopce, kadence. 

  

16. 

 
LB 
B 

 
Shromážděný cval půloblouk 
Kruh 15m shromážděný cval 

Rovnováha, uvolněnost, 
podsazení zádi, rytmus. Přesnost 
kruhu, vznos a tendence do 
kopce. Kmih, kadence. 

  

17. 

 
BI 
 
I 
 

 
Půloblouk shromážděný cval 
 
Jednoduchá změna cvalu 
přes klus (3-5 kroků) 

Udržení rytmu. Jasně definované 
kroky, Okamžitý přechod 
provedený do cvalu na druhou 
ruku. Lehkost, přesnost 
načasování přechodu. Tendence 
do kopce, kadence. 

  

18. 

 
IC 
C 

 
Shromážděný cval oblouk 25m 
Kruh vpravo 15m shromážděný cval 

Rovnováha, uvolněnost, 
podsazení zádi, rytmus. Přesnost 
kruhu, vznos a tendence do 
kopce. Kmih, kadence. 

  

19. 

 
CMR 

 
Shromážděný klus 

Přechod do shromážděného 
klusu. Kmih, kvalita shromáždění, 
vznos. 

  

20. 

 
RXV 
VK 

 
Prodloužený klus 
Shromážděný klus 

Přechod do prodloužení. 
Prodloužení, kmih, rytmus, 
rovnováha a narovnání. Kmih, 
přechod do shromáždění, kvalita 
shromáždění. 

  

21. 

 
KAI 

 
Pracovní cval vlevo 

Přechod do pracovního cvalu. 
Rovnováha, akce hlezen, kmih, 
aktivita zádi. Vpřed a setrvání na 
kontaktu. 

  

22. 

 
IG 
G 

 
Shromážděný klus 
Stát pozdrav 

Přechod do shromážděného 
klusu 
Přechod do zastavení 
 

  

 

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

  

24.  PREZENTACE 

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

  

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ – 240        KOEFICIENT = 0.666                              CELKEM

  
  

 

 
 
Podpis rozhodčího.................................................................................  v …….. 
 
 
Známky od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí koef. 0,666, 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 


