
SLO: M5_09; posodobljeno 2009 

 

Naloga: M5_09                           Kraj, datum: _____________________ 
Naslov tekmovanja:  _________________________________________ 
Sodnik: ____________________________________ Pozicija: _______ 
Zap. št.: ______ Tekmovalec:  _________________________________ 
Klub: _______________ Konj: __________________  Št. konja: _____ 

 Jahališče: 20 x 60                                                                                     
  Naloga Ocenjuje se Ocena Popr. Koef. Skupaj Opombe 
 1. A 

X 
Vhod v kratkem galopu 
Stoj, pozdrav in nato v 
kratkem kasu do C 

Izravnanost, 
nepremičnost, zbranost, 
položaj nog, prehodi. 

     

 2. C 
MXK 

K 

Na desno 
Menjava v pojačanem kasu 
Kratki kas do F 

Podaljšanje telesa in 
korakov, enakomernost, 
zbranost. 

     

 3. FB Pleča bočno v levo Kot, previtost, ravnotežje, 
enakomernost, zbranost. 

     

 4. B Mali krog 8 m v levo Pravilnost kroga, 
previtost, ravnotežje, 
enakomernost. 

     

 5. BG 
G 
C 

Travers v levo 
Naravnost 
Na desno 

Previtost, ravnotežje, 
zbranost, enakomernost. 

     

 6. MF 
F 

Srednji kas 
Kratki kas 

Podaljšanje telesa in 
korakov, enakomernost, 
zbranost. 

     

 7. KE Pleča bočno v desno Kot, previtost, ravnotežje, 
enakomernost, zbranost. 

     

 8. E Mali krog 8 m v desno Pravilnost kroga, 
previtost, ravnotežje, 
enakomernost. 

     

 9. EG 
G 
C 

Travers v desno 
Naravnost 
Na levo 

Previtost, ravnotežje, 
zbranost, enakomernost. 

     

10. HXF 
F 

Menjava v pojačanem kasu 
Kratki kas 

Podaljšanje telesa in 
korakov, enakomernost, 
prehodi. 

     

11. AKR Menjava v pojačanem 
koraku 

Pravilnost podaljšanja 
korakov, iztegnjenost 
telesa, enakomernost. 

  2   

12. R 
M 

med G 
in H  

Kratki korak 
V levo 
Polpirueta v levo 

Prehod, previtost, 
ravnotežje, naslon, 
tekoča, pravilna izvedba. 

     

13. med G 
in M 

Polpirueta v desno Previtost, ravnotežje, 
tekoča, pravilna izvedba. 

     

14. C Kratki desni galop Izravnanost, neposreden 
prehod, zbranost, mirnost. 

     

15. RI 
IS 

 
SE 

E 

Polkrog 10 m v desnem g. 
Polkrog v levo v kontra 
galopu 
Kontra galop 
Menjava galopa v skoku 

Pravilnost zavojev 
(polkrog), zbranost, 
ravnotežje, tekoča 
izvedba, previtost v obeh 
galopih, menjava nog, 
lahkotnost. 

     

16. VL 
LP 

 
PF 

F 

Polkrog v levem galopu 
Polkrog v desno v kontra 
galopu 
Kontra galop 
Menjava galopa v skoku 

Pravilnost zavojev 
(polkrog), zbranost, 
ravnotežje, tekoča 
izvedba, previtost v obeh 
galopih, menjava nog, 
lahkotnost. 

     

17. KX Travers v desno in do I Previtost, položaj celega 
konja, ravnotežje, 
zbranost, enakomernost. 

     

18. I 
C 

Menjava galopa v skoku 
Na levo 

Izravnanost, pravilna 
menjava nog, lahkotnost. 
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19. E Mali krog 8 m in do F Pravilnost kroga, 

previtost, ravnotežje, 
enakomernost. 

     

20. FX Travers v levo in do I Previtost, položaj celega 
konja, ravnotežje, 
zbranost, enakomernost. 

     

21. I Stoj, odstopaj 4 korake, nato 
kratki desni galop 

Prehod v stoj, mirnost, 
zbranost, položaj nog, 
izravnanost, pravilnost 
odstopanja, prehod v 
galop. 

     

22. B Mali krog in do K Pravilnost kroga, 
previtost, ravnotežje, 
enakomernost. 

     

23. KXM Srednji galop Iztegnjenost vratu, 
podaljšanje skokov, 
enakomernost. 

     

24. M Menjava galopa v skoku Izravnanost, korektnost 
zamenjave gibanja nog, 
lahkotnost. 

     

25. HK 
K 

Pojačan galop 
Kratki galop 

Ravnost, podaljšanje 
skokov, enakomernost, 
prehodi. 

     

26. A 
X 

Na levo 
Stoj, pozdrav 

Prehod v stoj, mirnost, 
naslon, položaj nog. 

     

  Zapusti jahališče na dolgih 
vajetih pri A 

      

   
Skupaj naloge (270) 

      

 
 

   Ocenjuje se Ocena Popr. Koef. Skupaj 
 1.  Hodi (sproščenost in pravilnost) 

 
  1  

 2.  Zamah (želja po gibanju, elastičnost korakov, prožnost 
hrbta, angažiranje zadnjega dela) 

  1  

 3.  Poslušnost (pazljivost in zaupanje, lahkotnost gibanja, 
sprejem brzde, lahkotnost sprednjega dela) 

  2  

 4.  Drža jahača, pravilna uporaba dejstev 
 

  2  

   
Skupaj vtis (60) 

    

NAPAKE (se odšteva) 
 
1. napaka = 2 točki 
 
2. napaka = 4 točke 
 
3. napaka = izključitev 
 
 

    
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
 

 
SKUPAJ (330) 

    

 
 
Splošne opombe: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis sodnika: 

 
 
 


