
TEST LICENCE 2017          A 

1. Povrch kolbiště na soutěžích WRC musí 
být 
a) pískový 
b) po každé disciplíně pobránovaný 
c) travnatý nebo pískový 

2. Jezdec bez platné licence WRC může 
startovat na soutěžích WRC 
a) typu C 
b) typu A, B a C 
c) typu D, pokud je členem WRC 

3. Pořadí soutěžících v soutěži 
a) je závazně předepsáno 
b) si určují sami jezdci 
c) určuje hlasatel v průběhu soutěže 

4. Protesty se podávají 
a) písemně u showmanagera 
b) ústně u rozhodčího 
c) ústně nebo písemně u ringstewarda 

5. Pokud se účastník nedostaví do 1 minuty 
na start po výzvě hlasatele, bude 
a) mu umožněno startovat na konci 
startovního pole 
b) diskvalifikován 
c) startovat hned po následujícím jezdci 

6. Ztratí-li účastník v průběhu disciplíny 
startovní čísla, 
a) musí sesednout a opět si je připevnit 
b) může mu je podat někdo z jeho týmu a 
poté jezdec soutěž dokončí 
c) musí být diskvalifikován 

7. Na soutěži v záležitostech týkajících se 
koně 
a) rozhoduje výhradně majitel koně 
b) zastupuje majitele soutěžící 
c) rozhodují aktivisté zabývající se ochranou 
týraných zvířat 

8. Lonžovat koně na opracovišti 
a) můžete pouze tehdy, pokud vám to 
ostatní jezdci povolí 
b) můžete jen tehdy, pokud budete mít na 
hlavě přilbu 
c) se trestá vyloučením ze soutěží 

9. Mezi zakázané chování patří: 
a) prodlužování ocasů koní příčesky 
b) odrazování potencionálních soupeřů od 
účasti na soutěži 
c) rozhovor soutěžícího s ringstewardem 

10. Za pád koně se pokládá situace, kdy 
a) se kůň dotkne břichem země 
b) kůň leží na boku a má všechny 4 nohy 
nataženy ve stejném směru 
c) se kůň dotkne hubou země 

11. Ve třídě Amatér smí startovat 
a) mládež do 18 let 
b) osoba, která bere finanční odměnu za 
výuku jízdy na koni na jakékoliv úrovni 
c) osoba, která netrénuje koně nebo necvičí 
jezdce za odměnu 

12. Ve třídě pidilidi je požadována 
a) dospělá osoba na kolbišti, která bude 
jezdce doprovázet a případně bude schopna 
mu pomoci 
b) úloha obsahující cval 
c) páka s krátkými táhly 

13. Mládež starší 14 let může startovat na 
soutěžích WRC typu A a B 
a) pouze ve třídě mládež 
b) ve třídě mládež a otevřené 
c) ve třídě mládež a amatér 

14. Vhodná barva saka pro anglické 
disciplíny je  
a) červená 
b) tmavě modrá 
c) bílá 

15. Třídy mládeže se mohou účastnit pouze 
a) valaši a klisny 
b) hříbata do 3 let 
c) hřebci starší 5 let 

16. Třída junior je určena pro  
a) koně mezi 3. a 5. rokem věku koně 
b) koně do 12 měsíců věku 
c) jezdce mladší 10 let 

17. Mezi povolenou výstroj patří 
a) koňské botičky 
b) gumové otěže 
c) výrobky z drátu 

18. Bandáže jsou povoleny v disciplíně 
a) trail 
b) showmanship at halter 
c) pole bending 



19. Průměr ústní části udidla musí být 
a) 8 – 20 mm 
b) 15 – 22 mm 
c) 4 – 90 mm 

20. Udítka udidel musí být vždy 
a) vykládaná mědí 
b) hladká, bez výčnělků 
c) opletená drátem 

21. V anglických disciplínách je povoleno 
a) nahrazovat krátké chapsy podkolenkami 
b) používat ostruhy s kolečky 
c) mít na rukou rukavice 

22. Cval je 
a) dvojdobý chod 
b) trojdobý chod 
c) čtyřdobý chod 

23. Pokud se jezdec chová hrubě ke koni, 
může 
a) být vyloučen ze soutěže 
b) koně kopat pouze ostruhami s kolečky 
c) mu být kůň zabaven 

24. Mezi povolená udidla pro anglické 
disciplíny u WRC ČR nepatří 
a) kimberwick 
b) pelham 
c) twister 

25. Jeden kůň může v dané třídě a disciplíně 
soutěžit 
a) pouze s jedním jezdcem 
b) nejvýše s jedním dospělým a jedním 
dítětem 
c) s libovolným počtem jezdců 

26. Krvavé zranění na koni znamená pro 
jezdce 
a) povinnost zavolat veterináře 
b) povinnost vrátit osvědčení o složení 
licence 
c) diskvalifikaci 

27. K pákovému uzdění musí být použit také 
a) podbradní řemínek z nylonu 
b) podbradní řemínek z kůže 
c) podbradní řetízek položený naplocho proti 
čelisti koně 

28. Přivázat se k sedlu je 
a) zakázáno 
b) povoleno pouze v dobytkářských 
soutěžích 
c) povoleno pouze v rychlostních soutěžích 

29. V Reiningu vede k nulovému hodnocení 
a) loudavý příjezd do arény 
b) pád koně nebo jezdce 
c) otvírání huby koně 

30. V disciplíně Western riding kůň předvádí 
a) letmé přeskoky 
b) sliding stop 
c) spiny na obě strany 

31. V disciplíně Freestyle reining jsou 
a) úlohy předepsané rozhodčím 
b) úlohy dané Pravidly, rozhodčí jednu z nich 
vybere 
c) předepsány manévry, které musí jezdec 
v libovolném pořadí předvést 

32. V disciplíně Western pleasure se hodnotí 
a) kvalita chodů koně 
b) schopnost koně předvést předepsanou 
úlohu 
c) schopnost soutěžícího předvést koně na 
ohlávce 

33. V disciplíně Showmanship at halter se 
hodnotí 
a) schopnost soutěžícího jezdit koně na 
ohlávce (bez uzdění) 
b) schopnost koně pracovat s dobytkem 
c) schopnost soutěžícího předvést koně na 
ohlávce ze země 

34. V disciplíně Western horsemanship se 
hodnotí 
a) schopnost koně překonávat překážky 
b) schopnost soutěžícího předvést s koněm 
zadanou úlohu a jeho sed a působení na 
koně 
c) schopnost koně ovládat na ohlávce 

35. Disciplína Superhorse je kombinací 
disciplín 
a) trail, western riding, western pleasure, 
reining 
b) trail, pole bending, reining 
c) trail, pole bending, western riding, reining 

36. V Trailu jsou povinné překážky 
a) mostek, krok přes kavalety, branka 
b) branka, couvání, chod přes nejméně 4 
kavalety 
c) branka, mostek, překonání kavalet v klusu 
nebo cvalu 



37. Úlohy předepsané rozhodčím musí být 
a) vyvěšeny nejméně 1 hodinu před 
začátkem soutěže 
b) zaslány všem účastníkům poštou nebo 
elektronicky 
c) vyvěšeny na stránkách WRC nejméně 
týden před zahájením soutěže 

38. Disciplína Pole bending je soutěž, v níž se 
hodnotí 
a) kvalita letmých přeskoků mezi tyčemi 
b) rychlost, s níž kůň překoná předepsanou 
trasu vytyčenou šesti tyčemi 
c) barevné sladění výstroje a ústroje jezdce a 
koně 

39. V disciplíně Hunter under saddle se 
používá 
a) westernové sedlo bez zdobení 
b) drezurní sedlo 
c) skokové sedlo 

40. Disciplína Working cow horse se skládá 
a) z reiningové části a z práce s krávou 
b) z trailové části a práce s krávou 
c) z práce s krávou a rail work – předvedení 
chodů všech koní zaráz v aréně 

 


