Mistrovství České republiky v bezudidlovém jezdectví 2019
Výběr zásadních pravidel a pravidla ke speciálním soutěžím při mistrovství ČR v bezudidlovém
jezdectví 2019

Drezura
Šporny – šporny jsou dle pravidel ČBS zakázány v celém objektu závodů.
Bičík - bičík je povolen na pracovišti. V kolbišti je ZAKÁZÁN! Výjimku tvoří jízda na bičících, zde jsou
bičíky použity pouze jako ukazovátka.
Ústroj koně a jezdce – doporučujeme klasickou anglickou ústroj jezdce. Dále je povolena korektní
westernová ústroj jezdce i koně, nebo ústroj pro Working equitation.

Volná drezura na hudbu
1) Finále pro děti a juniory – drezura st. Z
Počet povinných cviků je 12. Každý cvik bude jednotlivě ohodnocen. Doporučená délka drezurní
úlohy je 5 minut. Výpis povinných cviků bude zveřejněn v protokolu na webových stránkách
Českého bezudidlového spolku do 30.7. 2019. Jezdci mohou do drezurní úlohy zahrnout i jiné,
než povinné cviky, ty ale nebudou hodnoceny! Protokol volné drezurní úlohy se neodevzdává!
2) Finále pro seniory – drezura stupně L
Počet povinných cviků je 14, každý cvik bude jednotlivě ohodnocen. Doporučená délka drezurní
úlohy je 6 minut. Výpis povinných cviků bude zveřejněn v protokolu na webových stránkách
bezudidlového spolku do 30.7. 2019. Jezdci mohou do drezurní úlohy zahrnout i jiné, než povinné
cviky, ty ale nebudou hodnoceny! Protokol volné drezurní úlohy se neodevzdává!

Soutěž „Dovednostní překážková dráha“
Na dráze bude maximálně 15 překážek. Těšit se můžete na překážky typu můstek, branka, vyjít
kopeček a zase ho sejít. Dále různé překážky, na kterých se ověří vztah dvojice. Sesednutí a nasednutí
na koně, přenést předmět z bodu A do bodu B a další.
Před startem soutěže proběhne prohlídka trati s rozhodčím soutěže. Ten všem vysvětlí, co od dvojic
očekává a co bude hodnotit. Bude zde prostor pro vyjasnění všech otázek ohledně soutěže.
Na této dráze se každá překonaná překážka ohodnotí body na stupnici od 0 do 10 bodů.
Dvojice, která získá nejvyšší počet bodů, vyhrává.
V případě rovnosti bodů rozhoduje rychlejší čas.
Plánek trati bude zveřejněn v den závodu.

Trať bude mít limitovaný čas, jeho překročení znamená vyloučení ze soutěže.
Hodnotit se bude především ochota koně překonat překážky a jeho spolupráce s jezdcem.
Hlasové pomůcky jsou povoleny – střídmé a tiché!
Bič je povolen, avšak pouze jako ukazovátko.
Nadměrné použití biče dvojici vylučuje ze soutěže.
Pád jezdce, koně, nebo obou vylučuje ze soutěže.
Odmítnutí poslušnosti, nebo vynechání překážky se hodnotí příslušným počtem bodů.
Odmítnutí poslušnosti nevylučuje ze soutěže.
Vybavení:
Koně mohou mít libovolné sedlo, pad či mohou startovat bez sedla. Jezdci dodržují Všeobecná
pravidla ČBS pro děti a juniory. Ti musí mít do 18 let helmu a bezpečnostní vestu. Jezdci starší 18 let
nemusí mít jezdeckou helmu, musí mít však pokrývku hlavy vhodnou ke svému zvolenému
jezdeckému stylu. Ústroj jezdce může být v libovolném jezdeckém stylu. Avšak čistá nepotrhaná a
upravená.

Parkur
Štafetové skákání v kostýmech
V neděli po kvalifikačních kolech je vypsána týmová soutěž – Štafetové skákání v kostýmech. TATO
SOUTĚŽ JE MISTROVSKÁ - Vítězové budou vyhlášení jako Mistři ČR v bezudidlovém skákání v
kategorii týmů. Jezdci nejsou nijak omezeni věkem. Startovat společně mohou jak děti, junioři a
senioři bez omezení. Zároveň mohou týmy tvořit libovolně dvojice z obou kategorií - bezudidlová
uzdečka a nákrčník, či bičíky.
Výšky překážek jsou vypsány na:
1. Dvojice 5 skoků na výšce 80 cm
2. Dvojice 5 skoků na výšce 100 cm
Kostýmy jsou pro všechny přihlášené povinné (POZOR – pro všechny je povinná jezdecká přilba, pro
děti bezpečnostní vesta dle pravidel ČBS). Při štafetě se předává jezdecký bičík.

POZOR! Bude vyhlášena jedna dvojice cenou sympatie diváků. Proto si dejte na výběru kostýmů
záležet 😊

