
2017 PARADREZURNÍ ÚLOHA INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP  GRADE I
Obdélník 20x40 m

Závody: ______________________________Datum: __________ Rozhodčí: __________________Písmeno: _____

Soutěžící: Číslo: ____ Jméno: _________________________ Kůň:_______________________

Minimální věk koně: 6 let
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A 10

X

Středním krokem vchod

XC

C 10

CM

MX

X 10

XF 10

FA

AD 10 2

D

DXG 10 2

G 10 2

GC

C

CH 10

HX

X 10

Střední krok

Kruh vpravo 8m

Na diagonálu8.

Střední krok
Pravidelnost, pružnost 

hřbetu, kmih, rovnost.

9.

Kruh vpravo 10m
Pravidelnost, udržování 

rytmu a kmihu, plynulost, 

rovnováha, ohnutí, velikost a 

tvar kruhu.

7.

Kruh vlevo 8m
Pravidelnost, udržování 

rytmu a kmihu, plynulost, 

rovnováha, ohnutí, velikost a 

tvar kruhu.
Střední krok

Na levou ruku

6.

Po střední čáře
Pravidelnost, kvalita kroku, 

rovnost, rovnováha, přilnutí.

5.

Po střední čáře
Pravidelnost, udržování 

rytmu a kmihu, plynulost, 

rovnováha, ohnutí, velikost a 

tvar kruhu.

3.

Kruh vlevo 10m
Pravidelnost, udržování 

rytmu a kmihu, plynulost, 

rovnováha, ohnutí, velikost a 

tvar kruhu.

4.

Na diagonálu
Pravidelnost, pružnost 

hřbetu, kmih, rovnost.

Střední krok

2.

Na pravou ruku
Pravidelnost, pružnost 

hřbetu, kmih, rovnost.

Střední krok

Na diagonálu

NF: _______

Informativní čas: 5´00´´

Cvik Řídící myšlenky Poznámky

1.

Vjezd středním krokem
Kvalita kroku, zastavení a 

přechody. Rovnost. Přilnutí a 

poloha zátylku.Stát, nehybnost, pozdrav
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Soutěžící: Číslo: ____ Jméno: _________________________ NF: ___ Kůň:_________________________
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Střední krok

Střední krok

Opustit obdélník v A krokem na 

dlouhé otěži

Přechody v K a F

vytáhnout otěže

Vlnovka o 3 obloucích podél 

střední čáry, oblouky 5m po 

obou stranách střední čáry, 

ukončená na levou ruku 

Postupné vytažení dopředu a 

dolů za udidlem, prodloužení 

a zkrácení kroků a rámce, 

udržení čtyřtaktu, pobrání 

otěží bez odporu.

Stát, nehybnost, pozdrav
17.

Po střední čáře
Kvalita chodu, zastavení a 

přechodu. Rovnost. Přilnutí a 

poloha zátylku.

CELKEM

15.

Půlkruh vpravo 20m, nechat 
Pravidelnost, udržování 

rytmu a kmihu, uvolnění, 

protažení krku dopředu a 

dolů, prodloužení kroků a 

rámce bez ztráty přilnutí.

16.

14.

Půlkruh vpravo 20m
Pravidelnost, kvalita kroku, 

rovnováha, ohnutí, kmih, 

velikost a tvar půlkruhu.Střední krok

12.

Půlkruh vlevo 20m
Pravidelnost, kvalita kroku, 

rovnováha, ohnutí, kmih, 

velikost a tvar půlkruhu.

13.

Stát. Nehybnost 5 vteřin. 
Přechod do a ze zastavení, 

kvalita zastavení, nehybnost, 

správný čas, kvalita kroku.

11.

Pravidelnost a kvalita kroku, 

rovnováha, ohnutí, velikost a 

tvar oblouků, plynulá změna 

směru, přilnutí.

Středním krokem vchod

10.

Na diagonálu
Pravidelnost, pružnost 

hřbetu, kmih, rovnost.

Střední krok
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2017 PARADREZURNÍ ÚLOHA INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP  GRADE I

Soutěžící: Číslo: ____ Jméno: _________________________ NF: ___ Kůň:_________________________

SOUHRNNÉ ZNÁMKY:

1. Všeobecné poznámky:

2.

3.

4.

K odečtení/trestné body

Omyly v kurzu (čl. 8430.3.1) jsou penalizovány:

1.omyl 0,5 % z celkového výsledku

2.omyl 1,0 % z celkového výsledku

3.omyl vyloučení

Dva (2) body musí být odečteny za každou další chybu.

Viz čl. 8430.3.2

Adresa pořadatele: Podpis rozhodčího:

CELKEM Celkový výsledek v %:

Jezdecký cit a dovednost jezdce. Přesnost. 10 2

Celkem 280 %

1

Poslušnost (pozornost a důvěra, harmonie, 

lehkost a uvolněnost pohybů, rovnost, přijetí 

přilnutí a lehkost předku)

10 2

10 1

Kmih (ochota pohybovat se vpřed, pružnost 

kroků a skoků, pružnost hřbetu a aktivita 

zádě)

10

Chody (lehkost a pravidelnost)
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