2015 FEI Drezurní úloha pro všestrannost - CI 3* B
obdélník 20x60, časový interval od vjezdu do pozdravu cca 5 min
1 A
I
C
2 CM
MB
3 BK
KA

cvik
Vjezd shromážděným cvalem
Stát, pozdrav. Pokračovat ve
shromážděném klusu
Obrat vlevo
Shromážděný klus
Dovnitř plec vpravo
Změna směru ve středním klusu
Shromážděný klus

4 Za A na Obrat vlevo
čtvrtlinii Mezi D a F polovičním překrokem
vlevo na protilehlou čtvrtlinii
mezi X a E
5 Na
Polovičním překrokem vpravo na
čtvrtlinii protilehlou čtvrtlinii mezi G a M.
Poté shromážděným klusem
vlevo.
6 CH
Shromážděný klus
HE
Dovnitř plec vlevo
7 EF
Změna směru ve středním klusu
FA
Shromážděný klus
8 AK
KXM
MC
9

10 CH
H
Mezi
GaM
11 H
HSB
12 PB
P
mezi L
aV
13 L
PFA

14 AX

15
16 XE
ES
SM

Shromážděný klus
Změna směru v prodlouženém
klusu
Shromážděný klus
Přechod do a z prodlouženého
klusu
Střední krok
Obrat vlevo shromážděným krokem do G
Poloviční pirueta vlevo, pokračovat středním krokem
Obrat vlevo
Změna směru v prodlouženém
kroku
Střední krok
Obrat vpravo, shromážděný krok
do L
Poloviční pirueta vpravo
Přechod do shromážděného cvalu vpravo
Obrat vpravo ve shromážděném
cvalu
Vlnovka o 2 obloucích, první
v korektním, druhý v kontracvalu,
každý z oblouků až na stěnu obdélníku
Kontracval v druhém oblouku
Shromážděný cval a obrat vpravo
Shromážděný cval
Změna směru s letmým přeskokem přes střední linii

body řídící myšlenky
body poznámky
10 Pravidelnost, rytmus a přímost cvalu.
Zastavení, nehybnost, přilnutí. Přechod do shromážděného klusu.
10 Úhel, ohnutí, pravidelnost a pružnost kroku.
10 Pravidelnost, rytmus, pružnost a
prodloužení kroku a rámce. Přechody.
10 Pravidelnost a kvalita klusu, shromáždění a rovnováha. Přistavení,
ohnutí, plynulost, překračován končetin. Přechod z polovičního překro10 ku vlevo do polovičního překroku
vpravo

10 Úhel, ohnutí, pravidelnost a pružnost kroku.
10 Pravidelnost, rytmus, pružnost a
prodloužení kroku a rámce. Přechody.
10 Prodloužení a pravidelnost kroku.
Pružnost, rovnováha, prodloužení
rámce.
10 Pravidelnost a zapojení zadních
nohou do prodlouženého klusu a
návrat do shromážděného klusu.
10 Přechod do kroku. Střední krok.
Pravidelnost kroků v poloviční piruetě, zapojení a aktivita zadních nohou. Střední krok.
10 Přesnost provedení a plynulost.

10 Střední krok. Pravidelnost kroku
v poloviční piruetě, zapojení a aktivita zadních nohou.
10 Přesné provedení a plynulost, pravidelnost, rytmus, rovnováha a přímost.
10 Přesnost. Rovnováha, pravidelnost
kroků a kvalita korektního cvalu.

10 Rovnováha, kmih a pravidelnost
kontracvalu.
10 Shromážděný cval. Letmý přeskok
na pomůckách, aktivita zadních
končetin, odlehčení předku a rovnost (změna povolena do jedné
délky na obě strany od střední linie).
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17 MCH
HK
KA

Shromážděný cval
Prodloužený cval
Shromážděný cval

18 AX

Vlnovka o 2 obloucích, první
v korektním, druhý v kontracvalu,
každý z oblouků až na stěnu
obdélníku
Kontra cval v druhém oblouku

19
20 XB
BR
RH

Shromážděný cval a obrat vlevo
Shromážděný cval
Změna směru s letmým
přeskokem na střední linii

21 HCM
MF
FA
22 A
L

Shromážděný cval
Prodloužený cval
Shromážděný cval
Ze středu ve shromážděném
cvalu
Stát, nehybnost, pozdrav
Celkem

10 Rytmus a prodloužení kroku a rámce. Aktivita zadních nohou
v prodloužení a shromáždění. Přímost.
10 Přesnost. Rovnováha, pravidelnost
kroků a kvalita korektního cvalu.

10 Rovnováha, kmih a pravidelnost
kontracvalu.
10 Shromážděný cval. Letmý přeskok
na pomůckách, aktivita zadních
končetin, odlehčení předku a rovnost (změna povolena do jedné
délky na obě strany od střední linie).
10 Rytmus a prodloužení kroku a rámce. Přímost. Přechod do prodloužení
a shromáždění.
10 Cval a přímost na střední linii. Zastavení a nehybnost během pozdravu.
220 Celkem

Opustit obdélník ve volném kroku na dlouhé otěži v A.
Souhrnné známky
23

Chody

10

Uvolněnost a pravidelnost.

24

Kmih

10

25

Prostupnost

10

26

Jezdec

10

Celkový počet bodů

260 Celkový počet udělených bodů

Chuť dopředu, pružnost došlapů,
poddajnost hřbetu, angažovanost
zádi
Pozornost a důvěra; soulad, lehkost a
živost pohybů; přijetí přilnutí.
Držení těla a sed jezdce, přesnost a
účinnost pomůcek.

Penalizace za omyly:
První omyl

2 body

Druhý omyl

4 body

Třetí omyl

vyloučení

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.
3. V úlohách 2*/4* je povolena jak uzda, tak i uzdečka.
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