Preteky s pomocou vodenia
Propozície
Základná myšlienka
Súťaž s názvom „Vodenie“ je určená pre najmladšie talenty. Umožní im zoznámiť sa s atmosférou
pretekov a povzbudí ich do ďalšej práce. Najmladší jazdci sú totiž budúcnosťou každého športu a je
dôležité ich integrovať čím skôr. V tejto kategórií je na kolbisku častokrát vidieť nadšenie celej rodiny.
1. Vek koňa a jazdca
Súťaže sa môžu zúčastniť kone a pony (nie žrebce) staršie ako 4 roky a deti vo veku od 4 - 8 rokov.
2. Výstroj
Kone a pony sa predstavujú s korektným anglickým uzdením a anglickým sedlom. Vodiaca oťaž
(vodítko) sa zapne do spojky na zubadle. Povolený je martingál. Povolené nie sú: ostrohy, bičík. Stav
údržby vystroja sa hodnotí tiež!
3. Oblečenie jazdcov a „vodičov“
Čisté a účelné oblečenie - jazdecké topánky a chapsy alebo čižmy, jazdecké nohavice, sako alebo
tmavý sveter, jazdecká prilba, bezpečnostná vesta, môžu byť aj rukavice. „Vodič“ je oblečený
v korektnom jazdeckom úbore určenom na preteky. Vodič môže mať so sebou bičík s dĺžkou do 120
cm.
4. Hodnotenie
„Vodiči“ vodia kone/pony a jazdcov v kroku a v kluse podľa pokynov rozhodcu. Môže sa vyžadovať
vysadanie a jednoduché cviky. Vodič by mal koňa sprevádzať, nemal by ho riadiť. Vodiaca oťaž /
vodítko by preto malo prevažne prevísať. Na začiatku sa kone/pony vedú v kroku a v kluse na veľkom
kruhu v zástupe okolo rozhodcu. Následne sa zoradia vedľa seba do rady a na pokyn rozhodcu
predvedie každá dvojica krátky cvik samostatne (napr. osmička v kroku alebo kluse so zastavením
pred rozhodcom). V prípade limitovaného času môže rozhodca posudzovať iba jazdenie v zástupe.
5. Kritéria
Pozitívne sa hodnotí:
- Vhodnosť koňa/pony pre detský šport
- Dojem z koňa (ako je očistený, zapletený, upravený a pod.)
- Údržba výstroja a správne / korektné predvedenie koňa
- Sed a vedenie koňa primerané veku jazdca
Pozitívne sa hodnotí dobrý sed, správne vysadanie a očividná spokojnosť. Základné črty korektného
sedu by mali byť viditeľné, prihliadať by sa malo hlavne na uvoľnený sed v rovnováhe. Dôležitý je
celkový dojem z jazdca, „vodiča“ a koňa/pony. Nie je cieľom rozdávať známky za drezúrne jazdenie,
dôležitá je radosť dieťaťa a dôvera ku koňovi/pony.
Negatívne by sa malo hodnotiť:
- Pády, divoké jazdenie, zlé správanie
Rozhodnutie rozhodcu je konečné. Nevhodné kone/pony budú vylúčené z ďalšej súťaže a musia
okamžite opustiť kolbisko. Rovnako budú vylúčení aj jazdci a „vodiči“, ktorí ohrozujú ostatných.
Rozhodca vedie súťaž priamo na kolbisku a komentuje výkony jednotlivých súťažiacich tak, aby im
rozumelo aj publikom.

