
Test licence 2018          C 

1. Pokud se účastník nedostaví po výzvě 
hlasatele do 1 minuty do kolbiště, 
a) může startovat po dalším jezdci 
b) bude mu vráceno startovné 
c) bude diskvalifikován 

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

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

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

5. 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 

6. Showmanshipová licence je určena 
a) pro děti od 6 do 10 let, které se s ní 
mohou účastnit všech disciplín WRC 
b) soutěžícím všech věkových kategorií, 
kteří chtějí soutěžit v disciplíně 
Showmanship at Halter 
c) pro děti od 6 do 10 let včetně, které s ní 
mohou startovat v disciplíně Showmanship 
at Halter 

7. Soutěže typu D jsou určeny pro 
a) začínající členy WRC 
b) nečleny WRC  
c) úspěšné účastníky Mistrovství WRC 

8. Přihlášky do soutěží musí být 
a) podány písemně nebo ústně 
b) podány písemně (možno i elektronicky) 
c) potvrzeny trenérem koně a jezdce 

9. 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 

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

11. Na opracovišti je povolena výstroj 
a) stejná jako v kolbišti 
b) libovolná 
c) nezraňující koně 

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

13. Pokud musí soutěžící z nějakého důvodu 
opustit místo soutěží (např. při zranění, 
nemoci apod.),  
a) přebírá zodpovědnost za jeho koně 
showmanager soutěží 
b) je povinen to neprodleně oznámit vedení 
soutěží a určit pomocníka, který jej v péči o 
koně zastoupí 
c) musí si určit svého zástupce, který se o 
koně postará. Hlásit jej nikomu nemusí. 

14. Mezi zakázané chování ke koním patří 
a) dávat koni do huby předměty, které mu 
působí nadměrné nepohodlí a bolest 
b) pasení koní v areálu, kde se soutěže 
konají, a přitom nechávat koni v hubě 
udidlo 
c) nakládání koní do dopravního 
přepravníku za pomoci překřížených lonží, 
nebo zavádění koně do přepravníku 
s využitím pomocníků 



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

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

17. Při práci na opracovišti musí jezdci 
dodržovat 
a) minimální vzdálenost dvou koňských 
délek do všech směrů 
b) minimální vzdálenost 3 kroky do všech 
směrů 
c) platná pravidla silničního provozu 

18. Pokud dojde ke shodě bodů na prvním 
místě, rozhodne o umístění jezdců 
a) rozjížďka (dodatečná úloha), nebo vrh 
mince 
b) počet bodů, které sportovní dvojice 
obdržely v předchozích soutěžích 
c) ringsteward 

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

20. Soutěžící se nesmí zúčastnit soutěží, 
a) pokud si koně zakoupil v posledních 3 
měsících 
b) pokud byl jeho kůň v posledních třech 
měsících rozhodčím trénován 
c) pokud nemá koně amerického plemene 

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

22. Rozhodčí nesmí 
a) znovu posuzovat soutěž, jejíž posuzování 
bylo ukončeno 
b) vylučovat soutěžící ze soutěží 
c) využívat služeb technického delegáta 

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

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

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

26. Nadávání a vyhrožování rozhodčím 
a) je nepovoleným chováním za všech 
okolností 
b) je nepovoleným chováním pouze tehdy, 
pokud se týká kritiky výsledku rozhodování 
c) není nepovoleným chováním pouze 
tehdy, pokud je realizováno v místě soutěže 
a týká se pouze výsledku rozhodování 

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

28. Za pád jezdce se považuje situace, kdy 
a) kdy se jezdec dotkne rukou země 
b) jezdec nesedí na koni obkročmo 
c) se jezdec dotkne nohou země 

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

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



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

32. Ve třídě Amatér nesmí startovat 
a) jezdec, který vlastní koně, nebo jehož 
člen společné domácnosti vlastní koně 
b) jezdec, který soutěžil, trénoval nebo 
napomáhal trénovat koně za peněžitou 
nebo jinou odměnu, nebo obdržel odměnu 
za trénink nebo jízdu na koni 
c) žádný jezdec, který se účastnil Mistrovství 
WRC  

33. Nikdo během soutěží nesmí používat 
a) krmiva pro koně obsahující oves nebo 
rostlinné oleje 
b) hrubé tréninkové metody nebo techniky 
c) repelenty na olejové bázi 

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

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

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

37. V disciplíně Freestyle Reining jezdci 
a) předvádí od rozhodčího předepsanou 
úlohu 
b) předvádí vlastní úlohu s předepsanými 
prvky 
c) předvádí zcela libovolnou úlohu 

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

39. V disciplíně Showmanship at Halter  
a) je kůň předváděn ze země na ohlávce 
b) je kůň předváděn ze sedla na ohlávce 
c) je kůň předváděn na bezudidlovém 
uzdění (hackamore s bosalem) 

40. V disciplíně Pole Bending má jezdec za 
úkol v co nejkratším čase projet trasu 
a) kolem tří tyčí 
b) kolem tří tyčí a dvou barelů 
c) kolem šesti tyčí 

 


