
 
 
 
 
 
Obstakle Halter/ Driving 
 

1. Překážková dráha musí být zveřejněna nejméně 2 hodiny před počátkem první jízdy 
2. Koně pro Halter musí být nejméně 2 roky staří, pro Driving nejméně 3 roky. 
3. Stavitel kurzu se nesmí účastnit soutěže. 
4. Třída bude posuzována s ohledem na výkonnost a způsob předvedení s důrazem na chování 

během celé soutěže. Ve vystoupení bude hodnocena spolupráce, ochota a celkový dojem. 
 
 
Pravidla 
 
 

1. Maximální čas je 60 sekund na překážku. Rozhodčí  muže vyzvat k postupu na další 
překážku. Nepřekonání překážky není důvod k vyloučení, ale bude mít vliv na celkové 
hodnocení a umístění ve třídě. 

2. Je penalizováno zbytečné zdržování se na překážce nebo nadměrný čas na překážce. 
3. Odmítnutí překážky není důvod k diskvalifikaci.  
4. Je penalizováno cválání. 
5. Musí být minimálně 5 překážek a maximálně 8 překážek. 
6. Překážky musí být bezpečné pro koně i předvádějící . 
7. Pneumatiky a schodišťové stupně jsou zakázány. 
8. Skoky pokud jsou použity, nesmí být vyšší než 12 inch ( 30,48 cm) a průčelí má mít šířku 

minimálně 5 stop ( 152,4 cm) Skoky musí obsahovat kladiny. 
9. V kurzu pro  driving  musí být nastaveny průjezdy  na nejširší místo vozíku. 
10. V soutěžích kde jsou třídy otevřené, amatérské  a děti, musí být nejméně tři překážky 

rozdílné nebo s rozdílným způsobem provedení. 
11. Pamlsky a návnady pro provedení koně přes překážku jsou zakázány. Za jejich použití je 

diskvalifikace. 
12. Stavitel kurzu musí být k dispozici pro případné otázky předvádějících, před zahájením je 

prohlídka kurzu. Prohlídky se účastní stavitel, soutěžící i rozhodčí. 
13. Doporučuje se invence a originalita v způsobu provedení a kombinací překážek k prokázání 

ochoty koně a schopnosti předvádějících . Kurz by měl být zábavný pro publikum. 
Je -li možné, nezařazovat nepřírozené nebo  „ strašáky“  překážky, všechny překážky musí být 
bezpečné pro koně i předvádějící . Rozdodčí má právo změnit kurz a vyřadit překážku pro 
bezpečnost nebo čas. 
 
 
 Doporučené překážky- 
 

1. Couvání nad překážkou nebo vedle ní. 
2. Nasazování ohlávky, pláštěnky apod. koni nebo soutěžící 
3. Průjezd vodou nebo simulace vody ( drive) 
4. Průjezd  úzkým průchodem ( drive) 
5. Vyzvednutí věci  (dopis, deštník, vědro, vlajky, apod.) 

 a umístění  jej na určeném místě 
6. Průjezd  po mostě nebo simulovaném mostě ( drive) 

 



        7.   krok , klus ve  vzoru  vytvořený tyčí, sloupy, (osmička, 
           serpentiny, čtyřlístek, atd.) 
         8. Stání  koně v kruhu, položit vodítko, obejít koně, projít se od a pro koně 
             (Samozřejmě pouze Halter) 
         9. Dát kolo do kruhu( např. obruče) , kruh okolo kola ( obrat kolem zadku) 
          (  Drive kurz pouze) 
        10. Boční chody (jeden nebo oba směry)  samozřejmě pouze Halter 

 
 
 
Vyloučení- 
        -vyloučení je stanovena za překonání překážky v nesprávném směru 

− nájezd z nesprávného směru 
− překonání překážky před pokynem rozhodčího ke startu 
− překonávání překážek v nesprávném pořadí 
− boční chod ze obráceného směru 
− nesprávný pattern ( vzor) 

 
 Při vyloučení nejsou započítávány žádné body, nejsou uděleny stuhy ani ceny. 
Driving Obstakle musí být provedeno s vhodným, bezpečným dvoukolovým nebo čtyřkolovým 
vozíkem s  pevnou podlahou. Použití  mechanických brzd je zakázáno, při použití brzd je 
diskvalifikace. 
Halter obstakle- koně musí být vedeni na ohlávce, bez udidla. Nesmí být použit řetízek přes nos 
koně, může být připnut na ohlávce, ale nesmí být držen v druhé ruce. 
Kurz je považován za zahájený pokud  kůň vkročil na start. 
Nesmí  být provedeny žádné změny překážek, nebo kurzů během této doby. 
Překážky a kurzy musí být stejné pro všechny vystavovatele  v jedné třídě . 
 
Definice soutěže- 
Halter obstakle je  perfomance classes ( pracovní třída),  
Kůň ve spolupráci s předvádějícím je veden na stájové ohlávce, pravou rukou. Levá ruka   drží 
druhý konec vodítka, nedotýká se koně, může naznačovat pokyny koni např. při couvání, nebo 
bočních chodech. 
Nepovoluje se bič ani druhý konec vodítka k pobízení koně.  
Je bodováno překonání překážek, dále pak způsob překonání, ochota koně, souhra dvojice, celkový 
dojem. 
Soutěž není bodovaná na čas, je daný přípustný čas soutěže, který nesmí být překročen. 
 
 


