Metodický pokyn ke sjednocení posuzování při ZZVJ
Schváleno VV ČJF dne 1. 3. 2016 s účinností od 1. 5. 2016.

Hlavní komisař zodpovídá za chod celých zkoušek a kontroluje:
 přítomnost garantů jednotlivých uchazečů včetně kontroly jejich platné licence (nechá
stvrdit jejich podpisem do prezenční listiny) – přítomnost garanta je nutná po celou dobu
zkoušky.
 přítomnost lékařské služby po celou dobu zkoušky.
 správné postavení drezurního obdélníku (a jeho písmen) a parkuru dle předepsaného
plánku (vzdálenost klusových kavalet a překážek ve dvojsklu a distanci)
 bezpečnostní háky na parkuru
 samostatnou práci uchazečů při vyplňování písemného testu
Celou praktickou část hodnotí společně dva komisaři.
Je nepřípustné:
 aby jeden komisař sám hodnotil drezurní zkoušku a druhý následně sám zkoušku
skokovou
 ze strany účastníků zkoušek či jejich doprovodu jakékoliv nevhodné chování vůči
koni (škubání v hubě, nadměrné švihání bičem apod.) – v tu chvíli jsou komisaři
povinni okamžitě pro daného uchazeče zkoušku ukončit s výsledkem neuspěl. Hlavní
komisař důvod ukončení zkoušky uvede ve své zprávě.
 aby jezdec po neúspěšném absolvování některé části praktické zkoušky toto
zopakoval s jiným koněm (myšleno v jeden den).
 aby kůň měl na jakoukoliv část zkoušky speciální uždění – hackamore či pelham.

Kandidát uspěl/neuspěl

VODĚNÍ A PŘEDVÁDĚNÍ KONĚ
*s přihlédnutím ke speciální úpravě ZZVJ-R a ZZVJ-E

je na
zvážení
komisařů

Jezdec předvádí koně neupraveného, špinavého
Jezdec sám je špinavý nebo neupravený
Jezdec při představování koně špatně stojí nebo špatně drží otěže
Jezdec koně nenakluše
Jezdec koně otočí doleva
Jezdec vede koně vpravo
Jezdec nekluše vedle hlavy koně, ale koně za sebou táhne

neuspěl

x
x
x
x
x
x
x

Záleží na posouzení komisařů:
V případě, že je jezdec špinavý nebo neupravený, komisaři zváží – proč. Mohlo dojít ještě
před předváděním koně k pádu, nebo se jezdec pohyboval s koněm někde v blátě…apod.
Může být přítomen pomocník, který koně do klusu lehce pobídne bičem.

Je nepřípustné:
aby komisaři umožnili předvádět koně jezdci bez pokrývky hlavy, s dekou, kamašemi, či
bandážemi.

Kandidát uspěl/neuspěl

DREZURNÍ ZKOUŠKA V SEDLE
Kůň na začátku a konci úlohy nezastaví (nepředvede nehybnost
v X)
Jezdec v pracovním klusu nemá pevný sed (skáče v sedle)
Jezdec jede úlohu v sedu: lehkém, vidlicovém, stolicovém,
stehenním či remontním
Jezdec na začátku a konci úlohy nepozdraví (nemá otěže v jedné
ruce)
Jezdec vede koně pouze rukama a ne sedem a nohama
Kůň není na kruzích a obloucích sestavený k vnitřní ruce
Jezdec neuvede koně po stěně obdélníku
Kůň cválá na vnější nohu (kontracval) a jezdec neopraví
Kůň cválá na vnější nohu (kontracval) a jezdec se snaží opravit
Dvojice neprovádí cviky v daných písmenech
Dvojice provádí cviky nesprávně - co se týče rozměrů obdélníku
(vlnovka, od stěny ke stěně, kruhy)

je na
zvážení
komisařů
x

neuspěl

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Záleží na posouzení komisařů:
- zda-li umožní dvojici před samotnou zkouškou krátké opracování přímo v obdélníku.
Je nepřípustné:
- aby jezdec měl možnost před samotnou zkouškou absolvovat celou úlohu
- aby trenér či garant v průběhu předvádění jezdci napovídal či radil

Kandidát uspěl/neuspěl

SKOKOVÁ ZKOUŠKA V SEDLE
Jezdec projíždí obraty v kontracvalu
Jezdec je nad většinou skoků „za pohybem“
Jezdec je nad některými skoky „za pohybem“
Jezdec nepřivádí koně ke skoku správně
Jezdec neuvede svého koně do klusu (většinu klusové práce
procválá)
Jezdec udělá první omyl
Jezdec udělá více omylů, na parkuru se neorientuje

je na
zvážení
komisařů
x

neuspěl

x
x
x
x
x
x

Jezdec nemá svého koně pod kontrolou
Jezdec nedokončí parkur

x
x

Záleží na posouzení komisařů:
Při opracování na parkuru se doporučuje nechat jezdci skočit první skok, vyzkoušet si
přechod do klusu a absolvování klusových kavalet.

Je nepřípustné:
- aby jezdec měl možnost před samotnou zkouškou absolvovat celý parkur, skočit více
překážek než jednu (kromě klusových kavalet)
- aby trenér či garant v průběhu parkuru jezdci napovídal či radil

BEZPEČNÝ POHYB PO JÍZDÁRNĚ - popis zkoušky:
(neprovádí se u ZZVJ-A)
Zkouška se provádí před drezurní zkouškou.
Na drezurním obdélníku se společně samostatně opracovávají 3 – 4 jezdci (dle zvážení hlavního
komisaře). Všichni jezdci musí předvést krok, klus i cval.
Jezdci jezdí samostatně, komisaři mohou částečně velet, mohou do zkoušky vstupovat občasnými
jednotlivými povely.
Při zkoušce se hodnotí:
* ovládání koně mezi ostatními koňmi
* prostorová orientace jezdce
* znalost a dovednost bezpečného pohybu s koněm (míjení se koní, přednost na stěně atd.)
Tato zkouška trvá 15 – 20 min. (dle zvážení hlavního komisaře)

Kandidát uspěl/neuspěl

BEZPEČNÝ POHYB PO JÍZDÁRNĚ
Jezdec nepředvede koně ve všech chodech
Jezdec nemá svého koně pod kontrolou
Kůň vyskočí z obdélníku
Jezdec se míjí s druhým jezdcem po nesprávné straně
Jezdec nedá přednost na stěně koni ve vyšším chodu
Jezdec na kruhu neudělá místo jezdci, který jede po stěně
Jezdec na obvodu jízdárny se plete do jízdy jezdci na kruhu
Jezdec nerespektuje ostatní koně a svým ježděním více jak jednou
navodí nebezpečnou situaci
Jezdec jezdí se skloněnou hlavou

je na
zvážení
komisařů

neuspěl

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Záleží na posouzení komisařů:
V případě, že se jezdec míjí s druhým koněm po nesprávné straně, komisaři zváží, zda-li se
tak stalo neznalostí jezdce nebo díky nějaké nečekané události či přemíře nervozity. To samé
platí, i pokud jezdec nedá přednost na stěně koni ve vyšším chodu (při jízdě po obvodu, na
kruhu atd.)
Komisaři umožní jezdci vysvětlit, co se stalo a proč udělal chybu. Pokud jezdec vysvětlí a
prokáže tak, že pravidla pohybu na jízdárně zná a rozumí jim a uvědomil si chybu – komisaři
nechají jezdce ve zkoušce pokračovat.
Je nepřípustné:
- aby jezdcům trenér či garant jakkoliv radil

