
Test licence 2018          B 

1. Vstup jezdce s koněm do kolbiště před 
jednotlivými disciplínami 
a) je vyloučen 
b) může být při dostatku času povolen  
c) je pořadatel povinen každé sportovní 
dvojici zajistit 

2. Pokud chce člen WRC startovat v daném 
roce na soutěžích WRC, musí mít také 
a) zaplacen poplatek za tohoto koně pro 
daný kalendářní rok 
b) trenéra pro svého koně 
c) koně westernového plemene 

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

4. Na závodech WRC typu A, B a C mohou 
startovat 
a) jezdci s licencí WRC 
b) jezdci s licencí NRHA 
c) jezdci s licencí ČJF 

5. Časový posun disciplín 
a) může být posunut dopředu o jednu 
hodinu, pokud je to nejméně 2 hodiny 
předem ohlášeno 
b) může být posunut kdykoliv dopředu, ale 
nanejvýš o jednu hodinu 
c) nesmí být nikdy posunut dopředu 

6. Soutěže typu A jsou 
a) kvalifikační soutěže pro všechny jezdce. 
b) mezinárodní soutěže. Tuzemským 
jezdcům se nezapočítávají do šampionátu. 
c) národní a mezinárodní soutěže. 
Zahraničním jezdcům bez přihlášení do 
WRC se nezapočítávají jako kvalifikační. 

7. Za případná zranění soutěžících nebo 
jinou újmu na závodech WRC zodpovídá 
a) organizace WRC 
b) prezident WRC 
c) každý účastník sám za sebe 

8. Třída JUNIOR je vypisována pro 
a) koně ve věku 3-5 let 
b) jezdce ve věku 11-18 let včetně, na 
nižších soutěžích 6-18 let 
c) děti s doprovodem 

9. Příbuzný rozhodčího nebo ringstewarda 
se nesmí 
a) účastnit žádných soutěží WRC 
b) umístit na prvních třech místech 
c) účastnit soutěží, kde daný příbuzný 
vykonává svou funkci 

10. Pokud dojde k časovému posunu 
soutěží, je za dostavení soutěžícího ke 
startu odpovědný 
a) sám soutěžící 
b) hlasatel 
c) rozhodčí 

11. Pokud musí soutěžící z nějakého důvodu 
opustit místo soutěží (např. při zranění, 
nemoci apod.),  
a) musí si určit svého zástupce, který se o 
koně v době jeho nepřítomnosti postará. 
Nevzniká mu povinnost hlásit danou situaci 
nikomu z vedení soutěží 
b) je povinen to neprodleně oznámit vedení 
soutěží a určit pomocníka, který jej v péči o 
koně zastoupí 
c) přebírá zodpovědnost za jeho koně 
showmanager soutěží 

12. Zacházení s koňmi hrubým způsobem 
a) není povoleno v kolbišti, a to jen 
v průběhu soutěže. Pro opracování 
v kolbišti se omezení nevztahuje. 
b) není povoleno v kolbišti nebo na 
opracovišti, kde na chování ke koním dohlíží 
rozhodčí a technický delegát. Na ostatních 
místech je chování soutěžícího ke koni 
výhradně jeho vlastní věc. 
c) není povoleno nikde na závodišti, stájích, 
tréninkovém prostoru (opracovišti) nebo 
kolbišti.  

13. Startovní listina musí být vyvěšena 
a) nejméně 2 hodiny před soutěží 
b) nejméně 30 minut před soutěží 
c) do 1 hodiny po soutěži 

14. Zastavovat na opracovišti je povoleno 
a) uprostřed kruhů 
b) na kruzích 
c) u stěny (ve stopě) 



15. Prodlužování ocasů příčeskem 
a) je povoleno, pokud není připojen k ocasní 
kosti 
b) je povoleno, pokud je pevně připojen 
k ocasní kosti 
c) není za žádných okolností povoleno 

16. Pokud rozhodčí nazná, že je nějaká část 
výstroje ke koni nešetrná, nebo není 
bezpečná, může 
a) nařídit její odstranění 
b) danou věc zabavit 
c) nařídit jezdci výměnu koně 

17. Na opracovišti má přednost 
a) jezdec jedoucí na kruhu před jezdcem 
jedoucím po obvodu opracoviště 
b) jezdec jedoucí po obvodu opracoviště 
před jezdcem jedoucím na kruhu 
c) soutěžící, který lonžuje koně, před jezdci 

18. Při podání protestu musí ten, kdo 
protest podává, 
a) předložit důkazy ke svému tvrzení 
b) zaplatit předepsaný poplatek, který je 
v případě uznání protestu vratný 
c) zaplatit nevratný poplatek 

19. Pokládat dotazy rozhodčímu  
a) je povoleno kdykoliv při soutěži 
b) je možné pouze přes ringstewarda nebo 
showmanagera 
c) je přísně zakázáno 

20. Za pád koně se považuje situace, kdy 
a) se kůň dotkne hlezny země 
b) se kůň dotkne hubou země 
c) kůň leží na zemi a má všechny čtyři nohy 
natažené ve stejném směru 

21. Ve všech disciplínách rozhodčí posuzuje 
a) délku hřívy a ocasu koně 
b) jestli má kůň barevně sladěnou výstroj 
c) zda kůň nekulhá 

22. U všech disciplín musí být po ukončení 
a) vyvěšeno pořadí pěti nejlepších jezdců 
b) vyvěšeno pořadí všech účastníků 
c) vyvěšeno jméno vítěze 

23. Pokud podmínky uvnitř kolbiště 
přestanou odpovídat Pravidlům, může 
a) být soutěž odjeta podle pozměněných 
pravidel 
b) rozhodčí po dohodě se showmanagerem, 
technickým delegátem a účastníky soutěže 
zrušit nebo přerušit 
c) libovolný účastník soutěže přerušit 

24. Dohlašovat se do disciplín v průběhu 
konání soutěží 
a) je vyloučené 
b) je možné jen za předpokladu, že soutěžící 
se již v dané disciplíně účastní s jiným 
koněm 
c) je možné, ale musí se dohlásit nejméně 
30 minut před zahájením disciplíny 

25. Součástí kterékoliv disciplíny může být 
a) kontrola vyčištění koní 
b) přehlídka všech koní na ohlávce 
c) kontrola uzdění 

26. Ve třídě mládeže nesmí soutěžit 
a) hřebci 
b) klisny 
c) valaši 

27. V záležitostech týkajících se koně při 
soutěži 
a) rozhoduje vždy rozhodčí spolu 
s technickým delegátem, ringstewardem a 
showmanagerem 
b) zastupuje majitele koně vždy soutěžící 
c) rozhoduje výhradně majitel koně 

28. Showmanager má 
a) právo měnit a přizpůsobovat Pravidla 
situacím, které vzniknou při soutěžích 
b) právo měnit a přizpůsobovat Pravidla, ale 
musí změny avizovat v propozicích 
c) povinnost bezpodmínečně trvat na 
dodržování všech ustanovení Pravidel 

29. Soutěží WRC se nesmí účastnit 
a) kůň, který se jeví mrzutý, přepracovaný 
nebo příliš unavený 
b) jezdec, který je mrzutý, přepracovaný 
c) rozhodčí, který se jeví mrzutý, otupělý, 
letargický, vychrtlý, přepracovaný nebo 
příliš unavený 

30. Osoby, které nemají na hlasatelně 
stanovené úkoly, 
a) nemají na hlasatelnu přístup 
b) smějí pobývat na hlasatelně pouze po 
dobu, kdy mají v kolbišti soutěžícího ze 
svého týmu 
c) smějí v tichosti přihlížet soutěžím 



31. Při opracovávání koní na opracovišti 
nebo před disciplínou v aréně 
a) smí každý účastník dle vlastního uvážení 
pracovat s koněm na ruce a lonžovat jej 
b) smí jezdci nasedat, sesedat, upravovat si 
sedlo a provádět podobné úkony kdekoliv 
na opracovišti 
c) se jezdci potkávají vlevo, tedy jezdec 
jedoucí na levou ruku zůstává na stěně 

32. Pro třídu mládež je bezpečnostní přilba 
a) nařízena pouze v rychlostních 
disciplínách, v ostatních disciplínách je 
doporučena. 
b) nařízena při reiningu, rychlostních a 
dobytkářských disciplínách. V ostatních 
disciplínách je povolena. 
c) doporučena pro reining a nařízena 
v rychlostních disciplínách. 

33. Koně mladší 36 měsíců 
a) mohou startovat pouze na ruce 
b) mohou startovat nanejvýš ve třech 
soutěžích ročně 
c) nesmí na soutěžích WRC startovat 

34. V každé třídě smí mít kůň 
a) pouze jednoho jezdce 
b) jednoho jezdce z mládeže a jednoho 
dospělého jezdce 
c) nanejvýš tři jezdce 

35. Ve westernových disciplínách není 
povoleno 
a) nosit košili s krátkými nebo vyhrnutými 
rukávy 
b) používat romal 
c) používat ostruhy s kolečky 

36. Plánky pro úlohy, které vypisuje 
rozhodčí, musí být vyvěšeny nejpozději 
a) jednu hodinu před orientační schůzkou 
b) jednu hodinu před zahájením disciplíny 
c) dva týdny před konáním soutěží na 
webových stránkách WRC 

37. Mezi povinné překážky v Trailu patří 
a) dřevěný mostek 
b) branka 
c) obrat ve čtverci z kavalet 

38. Sedlo pro anglické disciplíny musí být 
a) skokového typu 
b) s hruškou 
c) kožené, zdobené stříbrem 

39. Správné používání pomůcek a sed 
jezdce se hodnotí v disciplíně 
a) Western Horsemanship 
b) Reining 
c) Pole Bending 

40. V disciplíně Cutting předvádí 
a) jezdec schopnost pracovat s lasem 
b) kůň schopnost pracovat s krávou 
c) kůň schopnost udržet napjaté laso, 
kterým jezdec chytil dobytče 

 


