Zásady pohybu soutěžících v areálu
11.3. příloha pravidel WEČR

1. Opracoviště
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Pro opracoviště platí pravidla WEČR, bod 3.4., 4.3.c, 8.1 a 9.1.
Opracoviště je určeno pro přípravu jezdce a koně před vstupem do kolbiště/obdélníku.
Opracoviště je pod dozorem komisařů dle pravidel WEČR 3.4..
Všichni soutěžící musí nařízení komisařů respektovat.
Opracoviště je určeno pro tichou práci a jezdci nesmí svou jízdou ohrožovat jiné
přítomné.
1.6. Všichni jezdci se musí chovat korektně, nežádoucí použití biče, ostruh nebo jiných
prostředků může vést k vyloučení dvojice.

2. Pravidla správného pohybu na opracovišti
2.1. Potkávají se levé ruce: Protijedoucí jezdci se míjejí vpravo, stejně jako při jízdě autem
po silnici. Pokud jezdí více jezdců po obvodu jízdárny, jezdci, kteří jezdí na levou ruku,
jsou na stěně, protijedoucí od stěny. Při změně směru diagonálou se potkávají bývalé
vnější ruce.
2.2. Přednost má jezdec ve vyšším chodu: Pokud se na jízdárně pohybuje více jezdců v
různých chodech, má na stěně přednost jezdec ve vyšším chodu. Například pokud
jeden jezdec cválá a jiný kluše, musí klusající jezdec nechat volnou stěnu cválajícímu.
2.3. Jezdec na stěně má přednost před jezdcem na kruhu: Pokud jezdec pracuje na velkém
kruhu, musí vždy nechat volnou stěnu jezdci nebo jezdcům, kteří se pohybují po obvodu
celé jízdárny.
2.4. Pokud chce jezdec najet překážku na opracovišti, měl by slovně upozornit ostatní jezdce
(např. zvoláním „skok“, „branka“ atd.). U začínajících jezdců jim zpravidla prostor a
respekt často pomáhá zjednat trenér.
2.5. Krokuje se od stěny: Jezdec, který před prací nebo po práci krokuje, se má pohybovat
od stěny, aby nepřekážel ostatním. Stejně tak má dávat pozor, aby nevjel do trasy
jezdcům, kteří pracují na kruhu, diagonále apod.
2.6. Nepřekážet při nasedání a sesedání: Jezdec, který nasedá nebo sesedá, dotahuje
podbřišník, nandává nebo sundává deku apod., má dělat tyto úkony v místě, kde
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2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

nikomu nepřekáží, tzn. mimo stěnu, uprostřed velkých kruhů nebo na středové čáře –
ovšem mimo písmeno X.
Dodržování dostatečných rozestupů: Jezdci jedoucí za sebou musí dodržovat minimální
vzdálenost 3 kroků, tj. 2,50m. Pomůcka pro orientaci ze sedla je, že mezi ušima svého
koně má jezdec vidět kořen ocasu koně před ním.
Do haly se svolením: Pokud vstupujete do haly, musíte dát o svém úmyslu vědět
zapískáním nebo zvoláním a vyčkat, až mu komisař, jezdec nebo trenér v hale odpoví a
dovolí vstoupit.
Předpokladem bezpečného pohybu ve skupině více jezdců na opracovišti je také
slušnost a ohleduplnost.
Na opracovišti nebo při jiném hromadném ježdění by měl být kůň označen stužkou
uvázanou v horní části ocasu:
a. červená stužka:
kopavý kůň
b. modrá stužka:
hřebec
c. zelená stužka:
mladý nezkušený kůň
d. fialová stužka:
říjící kobyla
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