
Naloga se izvaja v lahkem kasu, razen če je 
napisano drugače

Ideja: da si konji pridobijo izkušnje, uporabi se lahko 
le na nacionalnih tekmah v državah, ki nimajo 

nobene dresurne naloge za štiriletnike

Naloga: A17_22 – Dresurna naloga za štiriletne konje

Kraj, datum:______________________Naslov tekmovanja:_________________________________

Pozicija:__________Sodnik:_________________________________________________________

Zap. št: __________ Tekmovalec _______________________________________________________

Št. konja:__________Klub: ______________________ Konj: _____________________________

Naloga

AXC Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja

C Na desno

CMBFA Delovni kas

AXC Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice)

HK Podaljšanje korakov

KA Delovni kas

Med A in F Srednji korak

FXH Srednji korak

Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih

H Skrajšaj vajeti

Med H in C Delovni kas

CB Delovni kas

BE Polkrog 20 m – sedeči kas

Pred E Delovni galop

EHCM Delovni galop

MF Podaljšanje galopskih skokov

FA Delovni galop

Med A in K Delovni kas

KXM Menjava smeri in podaljšanje korakov

M Delovni kas – sedeči

Med M in C Delovni galop

HM Polkrog 20 m delovni galop

MCH Delovni galop

HK Podaljšanje galopskih skokov

K Delovni galop

Med K in A Delovni kas

AF Delovni kas

FK Polkrog 20 m

Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih

K Skrajšaj vajeti

A Na srednjo linijo

X Stoj – nepremičnost - pozdrav
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Ocenjevanje posameznih nalog Komentar Ocena

1. Kas 
Ritem, sproščenost, elastičnost, zamah,  
prožnost hrbta, pokrivanje terena,  
pripravljenost na zbiranje

2. Korak 
Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje  
terena

3. Galop 
Ritem, sproščenost, propustnost, naravno 
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost 
upogibanja skočnih sklepov

4. Poslušnost 
Sproščenost, kontakt, izravnanost, 
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva

5. Splošni vtis 
Potencial za dresurnega konja 
Merilo treniranosti glede na »skalo 
treninga« skladno s starostjo konja

Skupaj ocene (50)

Pomnoženo z 2 = SKUPAJ TOČK

Odbija se / kazenske točke

1. napaka v poteku naloge: 0,5%
2. napaka v poteku naloge: 1%
3. napaka v poteku naloge: izključitev.

Druge napake  – Tehnične napake: 
odšteje se 0,5% na napako. Prosim glej 
člen 430.6.2

KONČNI REZULTAT v % :

Ocenjevalna pola – vključuje smernice

Ocene od 0 do 10, dovoljene so decimalne (npr. 7,3 ali 8,7).

Podpis sodnika:_______________________________________

SKUPAJ TOČK

FEI Dresurna naloga za štiriletnike

1. Kas 
Ritem, sproščenost, elastičnost, zamah,  
prožnost hrbta, pokrivanje terena,  
pripravljenost na zbiranje

1. Kas
Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost 
hrbta, zmožnost upogibanja skočnih 
sklepov
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