
Víceboj 18.7.2015 – ranč Úchozí 
 

Soutěž zručnosti 
 

Velikost kolbiště: 60 x 30 m (venkovní jízdárna), povrch písek 
Počet překážek/úkolů: 10 
Počet kategorií: 2  

1. Junioři 12 – 18 let ze sedla, mladí koně (nar.2013 a 2014) na ruce, vodič není 
limitován 

2. 18+ pouze ze sedla 
 
 
 

I. Seznam a pořadí překážek / úkolů 
1) Brána – otevřít, vjet do kolbiště 
2) Bludiště z kavalet – projít 
3) Jiný povrch – přejít 
4) Parkoviště -  zazvonit, vycouvat 
5) Slepá ulička - vjet, na konci 1,5 otočky, vyjet ven 
6) Slalom v klusu – tyče (vzdálenost 4,5 m) 
7) Přenesení předmětu – 3-cípá vlajka 30x60 cm na tyči 
8) Osmička – kruhy průměr cca 12 m (klus nebo cval) 
9) Skok – křížek max. 40 cm  
10) Občerstvení – sesednout, vypít 150 ml čisté vody, opustit 

kolbiště, zavřít bránu 
 

 

II.  Hodnocení: 
1. 2x rozhodčí, 2x časomíra – započítává se průměrný výsledek 
2. Maximálně 10 bodů za každou překážku / úkol 
3. Hodnotí se plynulost, přesnost, vedení koně – obdobně jako u Extreme Trailu 
4. Časový limit: 3 minuty 
5. Mínus body za překročení času 0,1 bodu za každou vteřinu 
6. Plus body za čas rychlejší než limit 0,1 bodu za každou vteřinu 
7. Pokud jezdec během soutěžní úlohy spadne, může znovu nasednout, případně 

dokončit soutěž na ruce s polovičním počtem bodů   
8. Soutěžící s mladými koňmi na ruce absolvují všechny úlohy a překážky společně s 

koněm 
9. 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 celkových bodů 
2. Při rovnosti bodů rozhodne lepší čas 
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 
 
 


