
Víceboj 18.7.2015 – ranč Úchozí 
 

Úloha: Skoky – volba dráhy 
 
Počet, výška a šířka skoků: 6 skoků, výška 30 cm - 80 cm, šířka minimálně 2,50 m 
Typ skoků: křížky, kolmé skoky, sudy 
 
Velikost kolbiště: 60 x 30 m (venkovní jízdárna), povrch písek 
Velikost opracoviště: 50x 20 m (hala), povrch písek 
 
Označení bodové hodnoty překážek: z obou stran vpravo dole na tabulce velikosti A4 
 
 

I.    Propozice:  
1. časový limit 1 minuta 
2. libovolná volba skoků ohodnocených bodově podle obtížnosti  
3. zvukový signál – píšťalka (hvizd) 
4. 1x hvizd po příchodu na kolbiště = nejpozději do 1 minuty je třeba odstartovat 
5. projetí startem na praporek – povolen letmý start 
6. každý skok lze překonat maximálně  2x z každé strany 
7. absolvovat 2x stejný skok za sebou  je možné pouze po objetí celého kolbiště a 

nájezdu z druhé strany 
8. v čase 0:50 min. se ozve 1x hvizd signalizující blížící se konec časového limitu 
9. v čase 1 minuta se ozve 3x hvizd, znamenající konec úlohy. Do celkového hodnocení 

se započítá i skok,  při kterém bude v okamžiku signálu kůň v odskoku na překážku 
nebo dojde k vybočení či nájezdu do překážky 

 

 

II.   Hodnocení: 
1. plusové body: za každou čistě překonanou překážku v době časového limitu podle její 

obtížnosti 
2. nulové body: při skoku shození 1 bidla nebo posunutí sudu v ose 
3. mínusové body: - odmítnutí poslušnosti, vybočení, nájezd do překážky  - podle 

obtížnosti dané překážky, posunutí sudu mimo osu 
4. Pokud kůň 3x odmítne poslušnost, bude ze soutěže diskvalifikován (3x hvizd) 
5. Pokud jezdec během soutěžní úlohy spadne, v soutěži nesmí dále pokračovat, budou 

mu ale započtené dosavadní získané body 
6. rozhodčí má oprávnění nepustit soutěžící na start nebo ukončit předčasně 3x hvizdem 

úlohu, pokud by byla ohrožena bezpečnost kohokoliv. Tato dvojice bude vyloučena 
diskvalifikací. 

 

 
III. Výsledky: 

1. Vítězem se stane dvojice, které bude započteno nejvíce bodů 
2. Při rovnosti bodů rozhodne počet nejvýše ohodnocených skoků 
3. v případě absolutní shody  bude uvedené ve výsledkové listině dělené pořadí a toto 

bude započteno i  do víceboje. 
4. pokud dojde k absolutní shodě na prvních místech mající vliv na převzetí ceny, bude 

přidělena cena za 1., 2. či 3.místo na základě losu 
 
Podle počtu přihlášených bude startovní pole rozdělené na skupiny po max. 5 
soutěžících. Každá skupina bude mít před startem 10 minut na zkušební skoky na 
kolbišti, bez konkrétního vymezení zkušebních skoků. Každý soutěžící si zajistí pro 
zkušební skoky svého stavitele shozených překážek! 


