2015 FEI Drezurní úloha pro všestrannost - CCI 4* A
obdélník 20x60, časový interval od vjezdu do pozdravu cca 5 min

1 A
I
C
2 CH
HXF
FA
3 AK
KE
4 EG
C

5 MXK
(KA)
6

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

Změna směru v prodlouženém
klusu
Shromážděný klus
Přechody do prodlouženého a do
shromážděného klusu

7 A

Zastavit, nehybnost

8 A

12

5 kroků zpět, ihned pokračovat
ve shromážděném klusu
Shromážděný klus
Dovnitř plec vlevo
Poloviční překrok vlevo
Obrat vlevo ve středním kroku
Střední krok
Změna směru v prodlouženém
kroku
Střední krok
Střední krok CH a PF

13 F
FA

Shromážděný cval vpravo
Shromážděný cval

14 AL
LR

16

Ze středu ve shromážděném cvalu
Poloviční překrok vpravo ve shromážděném cvalu
Shromážděný kontracval
Vlnovka o 3 obloucích, každý z
oblouků až na stěnu obdélníku.
První oblouk v kontracvalu, druhý
a třetí v korektním cvalu. Letmý
přeskok přes střední linii mezi
druhým a třetím obloukem
Shromážděný cval
Letmý přeskok

17 FB
BE
EV
VKA

Prodloužený cval
Střední cval v půlkruhu 20 m
Střední cval
Shromážděný cval

9 AF
FB
10 BG
(C)
11 (CH)
HSP
(PF)

RMC
15 CA

AF

body řídící myšlenky
body poznámky
10 Pravidelnost, rytmus a přímost cvalu. Přechod do zastavení, nehybnost,
přilnutí. Přechod do shromážděného
klusu.
10 Pravidelnost, rytmus, pružnost a
prodloužení kroku a rámce. Přechody.
10 Úhel, stejnoměrnost ohnutí, pravidelnost a pružnost kroku.
10 Pravidelnost a kvalita klusu, shromáždění a rovnováha. Přistavení,
ohnutí, plynulost, překračován končetin
10 Prodloužení a pravidelnost kroku.
Pružnost, rovnováha a prodloužení
rámce.
10 Pravidelnost a zapojení zadních
končetin do prodlouženého klusu a
návrat do shromážděného klusu.
10 Přechod, zapojení a nehybnost (2-3
vteřiny)
10 Přesnost, pravidelnost kroku, rovnováha a přijetí přilnutí při couvání
10 Úhel, stejnoměrnost ohnutí, pravidelnost a pružnost kroku.
10 Přistavení, ohnutí, plynulost, překračován končetin.
10 Přesnost, prodloužení kroku a linie,
přijetí přilnutí, uvolněnost plecí.

10 Přechod do kroku. Pravidelnost
kroku, rytmus, linie přijetí přilnutí.
10 Přesné provedení a plynulost, pravidelnost, rytmus, rovnováha a přímost.
10 Přímost na střední linii, kvalita překroku, přímost a kvalita kontracvalu.

10 Přesnost, plynulost, pravidelnost,
rytmus, rovnováha a kvalita kontracvalu a shromážděného cvalu.

10 Letmý přeskok na pomůckách, aktivita zadních končetin. Stoupající
tendence (změna povolena do jedné
délky na obě strany od střední linie).
10 Přechod do prodlouženého cvalu.
Rytmus a délka krku a rámce. Rovnováha a držení těla ve středním
cvalu. Přímost a kvalita přechodu do
shromážděného cvalu.
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18 AL
LS

20

Ze středu v shromážděném cvalu
Poloviční překrok vlevo ve shromážděném cvalu
Shromažděný kontracval
Vlnovka o 3 obloucích, každý z
oblouků až na stěnu obdélníku.
První oblouk v kontracvalu, druhý
a třetí v korektním cvalu. Letmý
přeskok přes střední linii mezi
druhým a třetím obloukem
Shromážděný cval
Letmý přeskok

21 KE
EB
BP
PFA

Prodloužený cval
Střední cval v půlkruhu 20 m
Střední cval
Shromážděný cval

22 A

Ze středu ve shromážděném
cvalu
Stát, nehybnost, pozdrav

SHC
19 CA

AK

L

Celkem

10 Přímost na střední linii. Kvalita polovičního překroku a přímost a kvalita
kontracvalu.
10 Přesnost, plynulost, pravidelnost,
rytmus, rovnováha a kvalita kontracvalu a shromážděného cvalu.

10 Letmý přeskok na pomůckách, aktivita zadních končetin. Stoupající
tendence (změna povolena do jedné
délky na obě strany od střední linie).
10 Přechod do prodlouženého cvalu.
Rytmus a délka kroku a rámce. Rovnováha a držení těla ve středním
cvalu. Přímost a kvalita přechodu do
shromážděného cvalu.
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
SOUHRNNÉ ZNÁMKY
23

body koef.

Celkový dojem Sportovce a koně

10

Celkový počet bodů

240

body poznámky

2

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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