2015 FEI Drezurní úloha pro všestrannost - CCI 2* B
obdélník 20x60, časový interval od vjezdu do pozdravu cca 4,75 min
1 A
CM

cvik
Vjezd pracovním klusem
Obrat vpravo v pracovním klusu

2 MR
RK

3
4

5

6

Pracovní klus
Změnit směr ve středním klusu
(lehký nebo
vysedět)
Pracovní klus
KA
A
Ze středu v pracovním klusu
LS
Ustupováním na holeň doleva
SHC
Pracovní klus
C
Ze středu v pracovním klusu
IV
Ustupováním na holeň doprava
VKA
Pracovní klus
AI
Vlnovka o 2 obloucích v pracovním
klusu (lehký nebo vysedět), každý
oblouk dojet až na stěnu. Nechat
vytáhnout otěž
Před I kůň na otěži
IRMC Pracovní klus

body řídící myšlenky
10 Pravidelnost, rytmus, přímost na
střední linii. Ohnutí a rovnováha v
obratu.
10 Pravidelnost, rytmus, pružnost,
prodloužení a zkrácení kroků a
rámce. Přechody.

10
10

10

10

7 (CHS)
SP
(PF)
8

Střední krok
Prodloužený krok
Střední krok
Střední krok mezi CHS a PF

10

9 FA
A
AK
10 KS
SH
11 H

Pracovní klus
Pracovní cval vpravo
Pracovní cval
Střední cval
Přechod do pracovního cvalu
Půlkruh vpravo o průměru 12 m,
návrat na stěnu mezi E a V

10

12 VP

10

10
10

Půlkruh vlevo o průměru 20 m
v kontracvalu
PB
Kontracval
13 BRMC Pracovní klus
C
Pracovní cval vlevo
CH
Pracovní cval
14 HV
Střední cval
VK
Přechod do pracovního cvalu
15 K
Půlkruh vlevo o průměru 12 m,
návrat na stěnu mezi E a S

10

16 SR

10

RB
17 BP
P
L
18 X

Půlkruh vpravo o průměru 20 m
v kontracvalu
Kontracval
Pracovní klus
Půlkruh o průměru 10 m do L
Ze středu v pracovním klusu
Stát, nehybnost, pozdrav
Celkem

10

10
10

Přímost na střední linii. Sestavení
koně, ovládání zadních nohou.
Pracovní klus.
Přímost na střední linii. Sestavení
koně, ovládání zadních nohou.
Pracovní klus.
Udržení rytmu a rovnováhy.
Postupné prodloužení vpřed a dolů,
propojení se hřbetem. Ohnutí.
Přitažení otěží bez odporu.
Pravidelnost, rytmus, propojení se
hřbetem.
Pravidelnost kroků, pružnost hřbetu,
prodloužení rámce v prodlouženém
kroku
Pravidelnost, rytmus, rámec a přijetí
přilnutí
Správnost, rovnováha, přijetí
pomůcek v přechodech do cvalu.
Plynulost. Pracovní cval.
Rovnováha a prodloužení cvalových
kroků. Přechod.
Kvalita cvalu, držení těla, rovnováha,
přímost v kontracvalu. Ohnutí.
Velikost a tvar půlkruhu.
Přesnost, rovnováha a jednotnost
ohnutí, pravidelnost kontracvalu.
Správnost, rovnováha, přijetí
pomůcek v přechodu do cvalu.
Pracovní cval.
Rovnováha a prodloužení kroků.
Přechod.
Kvalita cvalu, držení těla, rovnováha,
přímost v kontracvalu. Ohnutí.
Velikost a tvar půlkruhu.
Přesnost, rovnováha a jednotnost
ohnutí, pravidelnost kontracvalu.

10

Přechod do klusu. Přesnost,
rovnováha a rytmus. Přímost na
střední linii.
10 Zastavení a nehybnost během
pozdravu.
180 Celkem

1

body poznámky

2015 FEI Drezurní úloha pro všestrannost - CCI 2* B
obdélník 20x60, časový interval od vjezdu do pozdravu cca 4,75 min
Opustit obdélník ve volném kroku na dlouhé otěži v A.
Souhrnné známky
SOUHRNNÉ ZNÁMKY
19

body koef.

Celkový dojem Sportovce a koně

10

Celkový počet bodů

200

První omyl

2 body

Druhý omyl

4 body

Třetí omyl

vyloučení

body poznámky

2

Celkem po odečtu penalizací za omyly
Poznámka:
1. Pracovní, střední a prodloužený klus musí být "vysezen", není-li v úloze uveden termín "lehký"
2. V úlohách 2*/4*jsou ostruhy povinné.
V úlohách 2*/4* je povolena jak uzda, tak i uzdečka.
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