Drezurní úloha WEČR: 2020 - P3 (WAWE)
…………

Rozhodčí / písmeno: ................................................

Jezdec:

................................................

Kůň:

1

Vjezd ve shromážděném cvalu. Stát.
10
Nehybnost. Pozdrav.

................................................
fin.známka

Cvik

................................................

koeficient

Místo

oprava

Soutěžící č.:

známka

Datum:

max.známka

................................................

Pořadí

Závody:

Řídící myšlenky

1

Shromáždění při vjezdu. Zastavení na
zádi a vyváženost při přechodech.
Nehybnost.

Poznámky

CVIKY V KROKU
2

Krok na rovné linii (minimum 10m)

10

1

Aktivita, pravidelnost a shromáždění

3

Celá pirueta vpravo

10

1

Pravidelnost bez couvání nebo zastavení
pohybu zadních končetin na menším
kruhu. Ohnutí dovnitř.

4

Celá pirueta vlevo

10

1

Pravidelnost bez couvání nebo zastavení
pohybu zadních končetin na menším
kruhu. Ohnutí dovnitř.

5

Zastavit. Zacouvat (nejméně 6 a
nejvýše 10 kroků) a pokračovat
krokem

10

1

Zastavení, pravidelnost, rovnováha,
přechod a vykročení bez ztráty aktivity

6

Překrok vpravo (alespoň 10m)

10

1

Ohnutí ve směru pohybu

7

Překrok vlevo (alespoň 10m)

10

1

Ohnutí ve směru pohybu

CVIKY V KLUSU
8

Vlnovka o 3 obloucích

10

1

Geometrie. Ohnutí. Pravidelnost.
Plynulost.

9

Dvě ustupování na holeň, jedno na
10
každou stranu (každé nejméně 10m)

1

Geometrie cviku. Plynulost.
Rovnoměrnost ohnutí. Rytmus.
Pravidelnost.

10

Střední klus (nejméně 15m)

10

1

Přechody. Výraznost středního klusu, s
prodloužením rámce. Rovnost.

11

Zastavit. Zacouvat 6 kroků a ihned
vyjet shromážděným cvalem vpravo

10

1

Přijetí zádrže. Pravidelnost couvání.
Přechod do shromážděného cvalu z
couvání. Rovnost

12

3 kruhy na pravou ruku: první kruh
(20m) prodloužený cval; druhý (15m)
střední cval; třetí (10m)
10
shromážděný cval. Všechny kruhy
musí začínat a končit ve stejném
místě.

1

Shromáždění, rovnováha, pravidelnost;
přechody musí být jasné, plynulé a
okamžité a musí být provedeny na
stejném místě. Ohnutí.

13

Přeskok

10

1

Kvalita přeskoku (rovnost, pravidelný
rytmus cvalového skoku)

14

3 kruhy na levou ruku: první kruh
(20m) prodloužený cval; druhý (15m)
střední cval; třetí (10m)
10
shromážděný cval. Všechny kruhy
musí začínat a končit ve stejném
místě.

1

Shromáždění, rovnováha, pravidelnost;
přechody musí být jasné, plynulé a
okamžité a musí být provedeny na
stejném místě. Ohnutí.

15

2 kruhy o stejném průměru (max
10m), které opíší "osmičku" s
přeskokem uprostřed

10

1

Shromáždění, rovnováha, pravidelnost;
ohnutí a angažovanost zádě. Kvalita
přeskoku na konci prvního kruhu.
Rovnost.

16

Půlobrat doleva

10

1

Rovnováha, ohnutí. Zahájení a
dokončení na stejnou ruku jako půlobrat.
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17

Přeskok

10

1

Kvalita přeskoku (rovnost, pravidelný
rytmus cvalového skoku)

18

Půlobrat doprava

10

1

Rovnováha, ohnutí. Zahájení a
dokončení na stejnou ruku jako půlobrat.

19

Změna cvalu na třech stěnách
obdélníku. Cval musí být prodloužen
10
na dlouhé stěně, shromážděn na
krátké a na další dlouhé stěně znovu
prodloužen

1

Vyvážené přechody, prodloužení rámce
a rovnováha ve shromáždění

20

Přidat rychlost a zastavit. Pokračovat
10
cvalem.

1

Ochota a rovnost cviku

21

Vlnovka o 4 obloucích s přeskoky na
10
střední linii.

1

Kmih, pravidelnost figury, přesnost a
kvalita přeskoků

22

Ze středu. Zastavit. Nehybnost.
Pozdrav

1

Shromáždění. Nehybnost a zastavení do
čtverce.

10

Celková známka za cviky

A

CHODY
(uvolněnost, pravidelnost)

10

1

B

KMIH
(ochota pohybu vpřed, elastičnost pohybu,
pružnost hřbetu a aktivita zádě)

10

1

C

POSLUŠNOST
(pozornost a poslušnost, lehkost a uvolněnost
pohybů, přijetí přilnutí)

10

1

D

JEZDEC
(pozice a sed jezdce, správné užití a efektivnost 10
pomůcek)

1

E

UMĚLECKÁ ZNÁMKA
(hudba a obtížnost)

1

10

Součet souhrnných známek:

fin.známka

koeficient

oprava

Místo

známka

max.známka

Pořadí

Souhrnné známky

(max 220)

Poznámky

(max 50)

Penalizace
1. omyl - 5 bodů

ochrana nohou - 2 body

2 omyly - 10 bodů

hlasové pomůcky - 2 body

3 omyly - diskvalifikace

Penalizace :

Celkem:

Celkový výsledek v %:

celková známka za cviky + celková souhnná známka - penalizace

Celkem / 270 * 100
Časový limit 8' 00''

Podpis rozhodčího: ................................................
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