FEI Mistrovství světa ve spřežení pro mladé koně - Jednospřeží

FEI Mistrovství světa ve spřežení pro mladé koně
# Možno aplikovat na národních závodech jako soutěže spřežení pro mladé koně
1. Úvod / obecně
Tato pravidla musejí být čtená ve spojitosti s FEI pravidly a regulacemi, ale bez omezení
FEI Všeobecných pravidel, FEI pravidel pro spřežení, FEI veterinárních pravidel, Antidopingu koní a regulacemi pro Anti-doping sportovců.

1. Rozpis
Koně 5 – 6 – 7 letí, každá kategorie samostatně

2. Specifikace pravidel
Kočáry a postroje ( Čl. 936-942 )
Drezurní nebo maratonové kočáry jsou povolené pro všechny kategorie, kromě finále 6 a
7 letých koní, kde je povinný maratonový kočár při Kombinovaném maratonu.

Přísedící:
Jako v pravidlech spřežení

Překážková jízda:
Jako článek 974: Mladí koně: šířka překážky o 20 cm širší než rozchod kol.

3. Rozhodování:
Bude posuzováno:
1. Základní chody
Krok,
Klus – jeho uznané formy, jako shromážděný, pracovní, střední, a prodloužený klus,
popsané v jednotlivých úlohách.
Cval – shromážděný, pracovní, střední ( pouze pro 6 a 7 leté )
2. Splnění kritérií tréninkové škály v závislosti na věku koně.
3. Celkový dojem zahrnující charakter a vzdělání koně pro spřežení v drezuře a
překážkové jízdě.
Nejvíce ovlivňujícím bodem je charakter koně a jeho jezditelnost.

4. Požadavky a hodnocení
1. Jede se jedna ze dvou úloh pro mladé koně YH1 nebo YH2 a poté rovnou start do
překážkové jízdy na témže kolbišti
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2. Rozhodčí udělí známky dle návodu popsaného níže – celé a půlky známek jsou
povoleny.
3. Průměrný výsledek je ponížen penalizacemi za incidenty a to 1/10 bodu, jak jsou
popsány v pravidlech spřežení za drezuru a překážkovou jízdu ( např. 0,3 za shození
míčku, 0,5 za sesednutí přísedícího, atd. ). Překročení stanoveného času v překážkové
jízdě je penalizováno 0,1 tr. b. za sekundu.

5. Kvalifikace:
Mohou se konat v každé zemi s výsledkem min. 7,0 v různých kategoriích, hodnotící
kritéria jsou popsána v návodu níže.
1. 5 letí koně
Úloha YH1 skládající se z části 1 drezura a části 2 překážková jízda společně na
jednom kolbišti.
2. 6 letí koně
Úloha YH2 skládající se z části 1 drezura a části 2 překážková jízda společně na
jednom kolbišti.
Nebo: mít absolvované CAI 2* nebo výše v jednospřeží či dvojspřeží s min. 60%
v drezuře.
3. 7 letí koně
Úloha HY2 skládající se z části 1 drezura a části 2 překážková jízda společně na
jednom kolbišti.
Nebo: umístit se na CAI 2* nebo výše v jednospřeží či dvojspřeží s min. 60%
v drezuře.

7. Mistrovství
1. Na mistrovství musí koně nejprve splnit kvalifikaci v jejich dané kategorii, stejně jako
v kvalifikační periodě.
5 letí Úloha YH1 ( drezura + přek. jízda )
6 a 7 letí Úloha YH2 ( drezura + přek. jízda )
50% soutěžících koní se kvalifikuje do finále a to s minimálním výsledkem 6,0

8. Finále
5 letí koně
Úloha YH3 ( drezura + přek. jízda )
Vypočtené skóre, včetně odpočtu trestných bodů = Finálový výsledek
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6 letí koně
1. Drezura: Úloha YH4 ( finálová drezurní úloha ) posuzovaná dle stejného postupu
s jednou finální známkou.
2. Speciální kombinovaný maraton se dvěma maratonovými překážkami ( branky A-E ) a
6 – 8 překážek z kuželů.
Hodnotící kritéria: přístup ( nasazení ), poslušnost, agilita, produktivní účinnost, potenciál,
rychlost.
Rozhodování s jednou finální známkou ( desetiny jsou možné ).
Známka 1 + známka 2 = Finálový výsledek

7 letí koně
1. Drezura: Úloha YH4 ( finálová drezurní úloha ) posuzovaná dle stejného postupu
s jednou finální známkou
2. Speciální kombinovaný maraton se dvěma maratonovými překážkami ( branky A-E ) a
6 – 10 překážek z kuželů.
Hodnotící kritéria a trestné body stejně jako výše.
Známka 1 + známka 2 = Finálový výsledek

9. Návod pro posuzování schopností mladých koní Úloha YH1 ( 5 letí
koně )
Jsou možné pouze celé nebo půlky známek.
A. Drezura:
a) Základní chody
1. Krok
( Rytmus, prostornost, aktivita zádi, uvolněnost plecí, vytažení dopředu dolů,
uvolněnost ) ………………………………………………………………………. x 2
2. Pracovní klus
( Rytmus, kmih, aktivita, pružnost hřbetu ) ……………………………………….x 1
3. Střední klus
( Rytmus, kmih, prodloužení rámce a kroků, pružnost hřbetu, prostornost,
rovnováha)…………………………………………………………………………x 1
b) Vzdělání koně v souvislosti s tréninkovou škálou
( přilnutí, elasticita, ochota k vytažení se, ohebnost, poslušnost, uvolněnost )…….x 2
B. Překážková jízda a celkový dojem
( kvalita přirozených chodů, poslušnost, uvolněnost, vzhled, harmonie předvedení,
perspektiva koně pro vozatajství )…………………………………………………...x 1
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Všechny známky jsou sečteny a vyděleny 7 = výsledek za předvedení
Penalizace budou odečteny od tohoto výsledku ( viz. 3.3 )
Všechny incidenty jsou počítány 1/10 bodu tak, jak jsou uvedeny ve stávajících FEI
vozatajských pravidlech vztahující se k drezuře a překážkové jízdě.

10. Návod pro posuzování schopností mladých koní ( 6 a 7 letí koně )
Jsou možné pouze celé nebo půlky známek.
A. Drezura:
a) Základní chody
1. Krok
( Rytmus, prostornost, aktivita zádi, uvolněnost plecí, vytažení dopředu dolů,
uvolněnost ). ………………………………………………………………………. x 2
2. Shromážděný klus a pracovní klus
( Rytmus, kmih, aktivita, pružnost hřbetu )…………………………………………x 1
3. Střední a prodloužený klus
( Rytmus, kmih, prodloužení rámce a kroků, rovnováha, podsazení )………….…...x 1
4. Cval ( Rytmus, uvolnění, rovnováha, kmih, prostornost chodu, podsazení )……….x 1
b) Vzdělání koně v souvislosti s tréninkovou škálou
( přilnutí, elasticita, ochota k vytažení se, ohebnost, poslušnost, uvolněnost )……...x 2
B. Překážková jízda a celkový dojem
( kvalita přirozených chodů, poslušnost, uvolněnost, ochota ke shromáždění,vzhled,
harmonie předvedení, potenciál jako vozatajského koně) ……..…………….……...x 1
Všechny známky jsou sečteny a vyděleny 8 = výsledek za předvedení
Penalizace budou odečteny od tohoto výsledku ( viz. 3.3 )
Všechny incidenty jsou počítány 1/10 bodu tak, jak jsou uvedeny ve stávajících FEI
vozatajských pravidlech vztahující se k drezuře a překážkové jízdě.
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