
Drezúrna úloha WE-S1-AT
STREDNÁ TRIEDA 2021

Miesto:                                                           Dátum:                                                           
Jazdec:                                                           Kôň:                                                               
Súťažiaci číslo:                                              Rozhodca:                                                      

Obdĺžnik 20x40m 
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Riadiace myšlienky  Poznámky

1. A
X

C

Vjazd pracovným klusom
Stáť – nehybnosť – pozdrav
Pracovným krokom vpred
Na pravú ruku

Kvalita klusu, zastavenia a 
prechodu, priľnutie, ohnutie a
rovnováha

2. M-X
X
C

Polovičný prekrok vľavo
Priamo
Obrat vľavo

Presné postavenie, plynulosť 
pravidelnosť prekroku, 
narovnanie, ohnutie

3. F-X
X
C

Polovičný prekok vpravo
Priamo
Obrať vľavo

Presné postavenie, plynulosť 
a pravidelnosť prekroku, 
narovnanie a rovnosť línie

4. E
F-X-H

Pracovný klus
Zmeniť smer, kroky predĺžiť najmenej
do X

Plynulosť a rovnováha 
prechodu, predĺženie rámca a
dĺžky kroku, rovnosť, 
pravidelnosť

5. H
B-X
X-E

Pracovný klus
Polkruh vpravo 10m
Polkruh vľavo 10m

Pravidelnosť, rovnováha, 
presné ohnutie, plynulosť 
zmien ohnutí a smeru

6. A Pracovný cval vľavo, kruh 20 m 
1,5krát dookola

Plynulosť a rovnováha 
prechodu, kvalita cvalu, tvar 
a veľkosť kruhu

7. X Jednoduchou zmenou cvalu kruhy 
zmeniť, kruh vpravo 20 m
1,5krát dookola

Presnosť, plynulosť a 
rovnováha prechodu, 
rovnosť, tvar a veľkosť kruhu

8. C
M-F

Priamo pracovným cvalom
Pracovný cval

Kvalita cvalu, rovnosť

9. A Stáť – nehybnosť, 6 krokov späť a 
ihneď pracovným krokom vpred

Kvalita zastavenia a 
prechodu, prestupnosť, 
plynulosť, rovnosť, čistota 
nohosledu, presnosť počtu 
diagonálnych krokov

10. E Pracovný cval Kvaluta cvalu a rovnosť, 
plynulosť a rovnováha 
prechodu

11. M-F
F

Stredný cval
Pracovný cval

Plynulosť a rovnováha 
prechodu, predĺženie rámca a
dĺžky kroku, rovnosť, 
pravidelnosť

12. A-C Vlnovka o 3 oblúkoch s 
jednoduchými zmenami cvalu na 
stredovej línii

Pravidelnosť, ohnutie, 
presnosť, plynulosť a 
rovnováha prechodu
Rovnosť, prestupnosť

13. M-K Zmeniť smer Kvalita cvalu, rovnosť, 



pred K
Jednoduchá zmena cvalu

plynulosť a rovnováha 
prechodu
Prestupnosť

14. F-M
M
C

Stredný cval
Pracovný cval
Pracovný klus

Plynulosť a rovnováha 
prechodu, predĺženie rámca a
dĺžky kroku
Rovnosť, pravidelnosť

15. E
X
X
B

Obrat vľavo
Kruh vľavo 10m
Kruh vpravo 10 m
Obrat vpravo

Pravidelnosť, ohnutie a 
rovnováha
Kvalita klusu, tvar a veľkosť 
kruhu
Plynulosť zmeny ohnutia a 
smeru

16. A
X

Zo stredu
Stáť- nehybnosť – pozdrav, Opustiť 
obdĺžnik krokom v A na dlhej oťaži

Kvalita klusu, plynulosť a  
rovnováha prechodu do 
zastavenia, státie a rovnosť

Celková známka za cviky Max. 160
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Poznámky

1. Čistota chodov, pravidelnosť 1

2. Kmih, ochota ísť vpred, elasticita, 
uvoľnenosť chrbta 1

3. Poslušnosť a prestupnosť (pozornosť, 
dôvera, ochota prijať kontakt, 
harmónia, uvoľnenosť)

2

4. Sed jazdca, správne a efektívne 
používanie pomôcok 2

5. Prezentácia dvojice 1

Celková súhrnná známka Max. 70

PENALIZÁCIE:
1. omyl    -2 body

2. omyl    -2 body

3. omyl = diskvalifikácia

PENALIZÁCIA CELKOM 

Celková známka
Známka za cviky + súhrnná známka - penalizácie Max. 230

Percentá Celková známka/230*100

Podpis rozhodcu:


