2018 FEI Drezurní úloha pro všestrannost - CCI 1*
obdélník 20x60, časový interval od vjezdu do pozdravu cca 4,5 min
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Pracovní cval

Půlkruh vpravo 10 metrů
Pracovní klus
stát, pozdrav
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Rovnováha a
pravidelnost v přechodu
Poslušnost, rovnováha v
přechodu, kvalita klusu
Prodloužení rámce a
kroků, pravidelnost
klusu, přechody
kvalita vytažení "přes
hřbet" dopředu a dolů
při zachování jemného
kontaktu ruky
sportovce s hubou koně
Zachování rovnováhy a
kvalita přechodu do
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Rovnováha a ohnutí obratu
rovnost na střední linii
Poslušnost, rovnováha,
přechod, nehybnost
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SOUHRNNÉ ZNÁMKY

body

koef.

10

před C
Vzít koně na otěž

20
21

B
B-I
I

22

10
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Celkový počet bodů
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První omyl

2 body

Druhý omyl

4 body

Třetí omyl

Vyloučení

Celkem po odečtu penalizací za omyly

Poznámka 1: Veškeré klusy musí být vysezeny, pokud není v cviku uvedeno lehký klus.
Poznámka 2: Pro drezúrní úlohu vstupní úrovně je povolena pouze uzdečka s udidlem (nikoliv pákové uzdění).

