
Naloga: IA_20 - INTERMEDIATE A Kraj, datum:_________________________

Naslov tekmovanja:________________________________________________________________

Pozicija:__________Sodnik:_________________________________________________________

Zap. št: __________ Tekmovalec _____________________________________________________

Št. konja:__________Klub: _______________________ Konj: _____________________________

Jahališče: 20 x 60
Najmanjša starost konja: 8 let

Informativni čas: 5'10''
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eNaloga Ocenjuje se Opombe

1 Kvaliteta hodov, stoj in prehoda. 
Zravnanost. Kontakt in položaj tilnika.

A Vhod v zbranem galopu 10

X Stoj – nepremičnost – pozdrav

Nadaljuj v zbranem kasu

XC Zbrani kas

2 Pravilnost, elastičnost, uravnoteženost, 
angažiranje zadnjega dela telesa, 
podaljšanje korakov in okvirja.

C Na levo 10

HXF Pojačani kas

F Zbrani kas

3 Ohranjanje ritma, tekoča izvedba, točna 
in tekoča izvedba prehodov. Sprememba 
okvirja.

Prehoda v H in F 10

FA Zbrani kas

4 Pravilnost in kvaliteta kasa, enakomerna 
previtost.

A Na srednjo linijo 10 2

DG 3 traverji, 5 m na vsako stran srednje linije, 
začenja in končuje se v desno

C Na levo

CHS Zbrani kas

5 Tekča izvedba, voljnost. Uravnoteženost, 
izravnanost

SR Polkrog vpasažu (20 m Ø) 10

Med 
srednj

o 
linijo 
in R

Prehod v pasaž

6 Pravilnost, kadenca, zmožnost, da se 
konj sam nosi, uravnotežeost, aktivnost, 
elastičnost hrbta in koraki.

RMC Pasaž 10

7 Pripravljenost in izvršitev. Pravilnost, 
diagonalnost korakov, vzemanje teže, 
aktivnost, elastičnost nog in hrbta.

C Piafe, 7-10 korakov (polkoraki, dovoljeno 
je iti 2 m naprej)

10

(Nadaljuj v zbranem kasu)

8 Ohranitev ritma, vzemanje teže, 
uravnoteženost, tekoča izvedba, 
izravnanost.

Prehodi pasaž - piafe - kas 10

(C)HS Zbrani kas

9 Pravilnost, prožnost hrbta, aktivnost, 
prestopanje, svoboda plečke, stegovanje 
v brzdo. Prehod v korak.

SXP Pojačani korak 10 2

10 Pravilnost, prožnost hrbta, aktivnost, 
skrajšanje in zvišanje korakov, zmožnost, 
da se konj sam nosi.

P Zbrani korak 10 2

PF(A) Zbrani korak

11 Voljnost in izvršitev. Pravilnost, 
diagonalnost, nošenje teže, aktivnost, 
elastičnost nog in hrbta.

Pri 
približ
evanju

 A

Piafe, 7-10 korakov (polkoraki, dovoljeno 
je iti 2 m naprej)

10

Nadaljuj v zbranem kasu
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12 Ohranitev ritma, tekoča izvedba, 
natančna in mehka izvedba prehodov. 
Uravnoteženost, izravnanost.

Prehodi korak - piafe - kas 10

(A)K Zbrani kas

13 Pravilnost, elastičnost, uravnoteženost, 
energičnost zadnjega dela, prestopanje. 
Podaljšanje okvirja.

KXM Pojačani kas 10

M Zbrani kas

14 Ohranitev ritma, tekoča izvedba, 
natančna in mehka izvedba prehodov. 
Sprememba okvirja.

Prehoda v K in M 10

MC Zbrani kas

15 Natančna in tekoča izvedba prehoda. 
Kvaliteta galopa.

C Nadaljuj v zbranem levem galopu 10

CH Zbrani galop

16 Kvaliteta galopa, zamah, podaljšanje 
galopnih skokov in okvirja. Ravnotežje, 
izravnanost, tendenca navzgor.

HXF Pojačani galop 10

F Zbrani galop in menjava galopa v skoku

FA Zbrani galop

17 Kvaliteta galopa. Zbranost, 
uravnoteženost, enakomerna previtost, 
tekoča izvedba. Kvaliteta menjave 
galopa v skoku.

A Na srednjo linijo 10

DP Travers v desno

Med P 
in B

Menjava galopa v skoku

18 Zbranost, konj se mora nositi sam, 
uravnoteženost, velikost, previtost. 
Pravilno število skokov (6- 8). Kvaliteta 
menjave galopa v skoku. Kvaliteta 
galopa prej in potem.

BIH Na kratki diagonali 10 2

I Pirueta v levo

19 Pravilnos, tendenca navzgor, 
uravnoteženost, tekoča izvedba, 
izravnanost.  Kvaliteta galopa prej in 
potem.

H Menjava galopa v skoku 10

HCM Zbrani galop

20 Pravilnost, uravnoteženost, tekoča 
izvedba, tendenca navzgor, izravnanost. 
Kvaliteta galopa prej in potem.

MXK 7 menjav galopa v skoku na vsak drugi 
korak

10

KA Zbrani galop

21 Kvaliteta galopa. Zbranost, 
uravnoteženost, enakomerna previtost, 
tekoča izvedba. Kvaliteta menjave 
galopa v skoku.

A Na srednjo linijo 10

DV Travers v levo

Med 
V in E

Menjava galopa v skoku

22 Zbranost, konj se mora nositi sam, 
uravnoteženost, velikost, previtost. 
Pravilno število skokov (6- 8). Kvaliteta 
menjave galopa v skoku. Kvaliteta 
galopa prej in potem.

EIM Na kratki diagonali 10 2

I Pirueta v desno

23 Pravilnos, tendenca navzgor, 
uravnoteženost, tekoča izvedba, 
izravnanost.  Kvaliteta galopa prej in 
potem.

M Menjava galopa v skoku 10

MCH Zbrani galop

24 Pravilnost, uravnoteženost, tekoča 
izvedba, tendenca navzgor, izravnanost. 
Kvaliteta galopa prej in potem.

HXF 7 menjav galopa v skoku na vsak korak 10

FA Zbrani galop

25 Tekoča izvedba, voljnost in izravnanost 
prehodov.

A Na srednjo linijo 10

D Zbrani kas

L Prehod v pasaž

26 Pravilnost, kadenca, konj se mora sam 
nositi, uravnoteženost, aktivnost, 
elastičnost hrbta in korakov. Prehod v 
kas.

LI Pasaž 10

27 IG Zbrani kas 10

G Stoj – nepremičnost - pozdrav

Zapusti jahališče na dolgih vajetih v A
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SKUPAJ 320

Skupne ocene

91 Pravilna uporaba in učinkovitost dejstevDrža in sedež jahača 10 2

SKUPAJ 340

ODŠTEVA SE:

Napake v poteku naloge in opustitve izvedbe se 
kaznujejo (člen 430.6.1):

Prvič: 2 procenta

Drugič: IZKLJUČITEV

Splošne opombe:

Podpis sodnika:_______________________________________

Za drugo napako (glej FEI dresurni pravilnik Člen 430.6.2) se odšteje 2 
točki.
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