
Úlohy pre žiacke preteky
                                                      

1.Úloha zameraná na korektný jazdecký sed.

Kôň je vedený inou osobou ako jazdcom.

Predpísané cviky bez určenia poradia: pozdrav, vykročenie, zastavenie, veľký 

kruh, slalom + klus na ruke, záverečný pozdrav.

Na priamych líniach je možné zaradiť šikovnostné cviky (hádzanie lopty, 

prenášanie predmetov a pod.). Posudzuje sa absolvovanie cvikov a korektný 

jazdecký sed.

2. Úloha zameraná na správnosť vedenia koňa a rovnováhu jazdca.

Predpísané cviky v nasledujúcom poradí: 

v kroku: pozdrav, vykročenie, veľký kruh, zmena smeru obratom, slalom, 

zastavenie,

v kluse na lonži:  ľahký a pracovný klus - predviesť z každého 3 kruhy, stehenný

sed 1kruh, záverečný pozdrav.

Na priamych líniach je možné zaradiť šikovnostné cviky (hádzanie lopty, 

prenášanie predmetov a pod.).

3.Úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ.

A/ Úloha pre SZVJ PRE PONY bez prekážok a cvalová časť sa jazdí v kluse

B/ Úloha pre SZVJ PRE PONY bez prekážok

C/ Úloha pre SZVJ bez prekážok a cvalová časť sa jazdí v kluse

D/ Úloha pre SZVJ bez prekážok.                                       

4. skoková  úloha pre JŠ pre PONY 
A/    počet skokov min.6, max. 10 vo výške  do 15 cm 
        typ povolených skokov:  kavaleta na zemi, alebo krížik      
B/    počet skokov min. 7 ,max. 10 vo výške do 25 cm 



        typ povolených skokov:  kavaleta na zemi, krížik , kolmák     
C/     počet skokov min. 7, max. 10 vo výške do 40 cm 
         typ povolených skokov:  krížik , kolmák ,  max. 2x oxer. 
         vzdialenosť prekážok min. 8,5 m
Použitie odskokových barier v úlohe B,C  je povolené. 

5 skoková úloha pre JŠ pre KONE
A/    počet prekážok min.6, max.10 vo výške  do 15cm 
         typ povolených skokov: kavaleta na zemi, alebo krížik          
B/    počet prekážok min.6, max.10 vo výške do 25 cm 
        typ povolených skokov: kavaleta na zemi, krížik , kolmý skok bez 
kombinácií   
C/     počet  min. 7 max. 10 vo výške do 35 cm 
         typ povolených skokov:  kolmý skok bez kombinácií , max.1x oxer         
D/    počet prekážok min. 7, max.10 vo výške do 45 cm 
         typ povolených skokov:   kolmý skok, max.1x oxer   
         vzdialenosť v kombinácií   min. na 3 cvalové skoky
E/   počet prekážok min. 7 max.10 vo výške do 55 cm
         typ povolených skokov:   kolmý skok, max.2x oxer   
         vzdialenosť v kombinácii  min. na 3 cvalové skoky
F/  počet prekážok min. 7 max.10 vo výške do 65 cm
        typ povolených skokov:   kolmý skok, max.3x oxer   
         vzdialenosť v kombinácii  min. na 3 cvalové skoky
G/  počet prekážok min. 7 max.10 vo výške do 70 cm 
        typ povolených skokov: kolmý skok, oxer   
        vzdialenosť v kombinácii  min. na dva cvalové skoky
Použitie odskokových barier v úlohe D-G je povolené.


