2018 FEI vstupní test-drezura
Soutěž:

Jezdec:
Cvik

1

Kůň:
Body

A

Vjezd pracovním klusem

C

Na levou ruku

S

Kruh vlevo 10 metrů

E

Obrat vlevo

B

Obrat vpravo

P

Kruh vpravo 10 metrů

A

Ze středu

D-S

Ustupování na holeň vlevo

5

H

Pracovní cval vpravo

10

Klid a pravidelnost
přechodu

6

R

Kruh vpravo 15 metrů

10

Velikost a tvar kruhu,
pravidelné tempo a
rovnováha

7

P

Kruh vpravo 20 metrů,
prodloužit cvalové skoky

10

Prodloužení rámce a
cvalových skoků,
pravidelnost ve cvalu

P-F

Pracovní cval

8

A

Pracovní klus

9

V-M

Prodloužení klusových kroků 10
(lehký nebo vysezený klus)
Pracovní klus

Prodloužení rámce a
kroků, pravidelnost
klusu, přechody

2

3

4

M

10

Řídící myšlenka
Rovnost na střední linii
Kvalita projetí obratu a
kvalita klus

10

Velikost a tvar kruhu
Kvalita klusu a projetí
obratu

10

Kvalita projetí obratu a
klusu
Velikost a tvar kruhu

10

Rovnováha v obratu,
rovnost na střední linii,
Zachování rovnováhy,
sestavení koně a
pravidelnost

Rovnováha a
pravidelnost v přechodu
10

Poslušnost a rovnováha
v přechodu

10

C

Zastavit, 5 sec nehybnost,
pokračovat středním
krokem

10

Poslušnost, klid,
nehybnost

11

H-B

Volný krok

10

Kvalita volného kroku

B-K

Střední krok

Rovnost, jasnost
přechodu a kvalita kroku

Body

Poznámky

12

K

Pracovní klus

10

Poslušnost a rovnováha
v přechodu

13

A

Ze středu na střední linii

10

Rovnováha v obratu,
rovnost na střední linii

D-R

Ustupování na holeň
vpravo

14

M

Pracovní cval vlevo

10

Klid a pravidelnost v
přechodu

15

S

Kruh vlevo 15 metrů

10

Velikost a tvar kruhu,
pravidelnost cvalu a
rovnováha

16

V

Kruh vlevo 20 metrů,
prodloužit cvalové skoky

10

Prodloužení rámce a
cvalových skoků,
pravidelnost cvalu

V-K

Pracovní cval

17

A

Pracovní klus

18

P-H

Prodloužení klusových kroků 10
(lehký nebo vysezený klus)

H

pracovní klus

C

Kruh vpravo 20 m, lehký
klus, nechat vytáhnout
otěže

před C

Vzít koně na otěž

B

Půlkruh vpravo 10 metrů

B-I

Pracovní klus

I

stát, pozdrav

10

Poslušnost, rovnováha,
přechod, nehybnost

Celkem

210

Celkem

19

20

21

Zachování rovnováhy,
sestavení a pravidelnost

Rovnováha a
pravidelnost v přechodu
10

10

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
pracovního klusu

10

Rovnováha a ohnutí obratu
rovnost na střední linii

Společné známky

Body Body Poznámka
0-10

22 Chody koně

10

volnost a pravidelnost
23 Kmih

10

Ochota pohybovat se vpřed, elasticita kroků, pružnost
hřbetu, aktivita zadních nohou
24 Poslušnost

10

Pozornost a důvěra, ladnost a lehkost pohybu,
přijmutí přilnutí (kontaktu)
25 Sportovec

10

Pozice a sed Sportovce, korektnost používání
pomůcek, účinnost pomůcek
Celkem

250

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).

