
Drezurní úloha WE-S1-AT
STŘEDNÍ TŘÍDA 2023

Místo: Datum:
Kůň: Jezdec: 2013 - 2023       10let

Soutěžící číslo: Rozhodčí:
Obdélník 20x40m

Po
řad

í

Mí
sto Cvik Zn
ám

ka

Op
rav

a

Poznámky
1. A Vjezd pracovním klusem Kvalita klusu, zastavení a přechodu

X Stát-nehybnost-pozdrav rovnost, přilnutí, ohnutí a
Pracovním krokem vchod rovnováha

C Na pravou ruku
2. M-X Poloviční překrok vpravo Přesné postavení , plynulost a

X Přímo pravidelnost překroku, 
 A Obrat vlevo narovnání, ohnutí

3. F-X Poloviční překrok vlevo Přesné postavení a ohnutí, 
X Přímo plynulost a pravidelnost překroku, 

 C Obrat vlevo narovnání a rovnost linie
4. E Pracovní klus Plynulost a rovnováha přechodu,

F-X-H Změnit směr, kroky prodloužit prodloužení rámce a délky kroků, 
  nejméně do X rovnost, pravidelnost

5. H Pracovní klus Pravidelnost, rovnováha
B-X Půlkruh vpravo 10m přesné ohnutí. Plynulost 

 X-E Půlkruh vlevo 10m změn ohnutí a směru
6. A Pracovní cval vlevo kruh Plynulost a rovnováha přechodu 

20m 1,5 krát kolem kvalita cvalu, tvar a velikost kruhu
7. X Jednoduchou změnou Přesnost, plynulost a rovnováha

cvalu kruhy změnit, Kruh přechodu, rovnost, 
vpravo 20 metrů - 1,5 tvar a velikost kruhu

 krát kolem
8. C Přímo pracovním cvalem Kvalita cvalu, rovnost
 M-F Pracovní cval

9. A Stát - nehybnost, 6 kroků Kvalita zastavení a přechodů,
zpět a ihned pracovním prostupnost, plynulost, rovnost, 
krokem                               čistota nohosledu, přesnost počtu

diagonálních kroků
10. E Pracovní cval Kvalita cvalu a rovnost, plynulost a

rovnováha přechodu
11. M-F Střední cval Plynulost  a rovnováha přechodů,

F Pracovní cval prodložení rámce a délky kroků,
 rovnost, pravidelnost

Řídící myšlenky



12. A-C Vlnovka o 3 obloucích s Pravidelnost, ohnutí, přesnost,
jednoduchými změnami plynulost a rovnováha přechodů,
cvalu na střední linii Rovnost, prostupnost 

13. M-K Změnit směr Kvalita cvalu, rovnost, plynulost a 
před rovnováha přechodu, 

K Jednoduchá změna cvalu Prostupnost
14. F-M Střední cval Plynulost a rovnováha přechodů,

M Pracovní cval prodloužení rámce a délky kroků,
C Pracovní klus Rovnost, pravidelnost.

15. E Obrat vlevo Pravidelnost, ohnutí a rovnováha 
X Kruh vlevo 10 metrů Kvalita klusu, tvar a velikost kruhu
X Kruh vpravo 10 metrů Plynulost změny ohnutí a směru.
B Obrat vpravo       

16. A Ze středu Kvalita klusu, plynulost a 
X Stát-nehybnost- pozdrav,

Opustit obdélník krokem v A
na dlouhé otěži

Celková známka za cviky Max. 160

Souhrnné známky Zn
ám

ka

Op
rav

a
Ko

efi
cie

nt

Fin
ál.

 Zn
ám

ka

Poznámky
1. Čistota chodů, pravidelnost 1

2. 1

3. 2
4. 2
5. Prezentace dvojice 1

Celková souhrnná známka Max. 70
PENALIZACE:
1. omyl      -5 body
2. omyl      -5 body
3. omyl = diskvalifikace
PENALIZACE CELKEM

Celková známka Max. 230
Známka za cviky + souhrnná známka - Penalizace

Procenta Celková známka/230*100
Podpis rozhodčího

Kmih, ochota jít dopředu, elastičnost,
pohybu, uvolněnost v zádech
Poslušnost a prostupnost (pozornost a
důvěra, ochota přijetí kontaktu,
harmonie, uvolněnost)
Sed jezdce a správné a efektivní
používání pomůcek

rovnováha přechodu do zastavení, stání
a rovnost


