
Podsedlové a drivingové úlohy 

Moravský Show Pony Šampionát 

Úlohy pro Lead Rein, First Ridden, Open Ridden, Driving 

 

Na jednotlivých kolech nemusejí být písmena ! 

Posuzovatel má právo úlohu změnit, popřípadě nařídit úlohu zcela jinou ! 

 

 

LEAD REIN úloha 

X zastavit, pozdrav 

X-C  krok, C na pravou ruku 

MXK lehký klus, K krok 

FXH lehký klus, H krok 

C ze středu 

X stát, pozdrav 

 

 

FIRST RIDDEN – lichá úloha 

X stát, pozdrav 

XC krok 

CXC lehký klus - velký kruh 1 x kolem 

CM pracovní klus 

MXK lehký klus v X přesednout 

KF pracovní klus 

FM střední cval * 

MCX krok 

X stát, pozdrav 

*Povoleno v pracovním klusu – jezdec nahlásí stewardovi 

  



 

FRIST RIDDEN – sudá úloha 

X stát, pozdrav 

MXK lehký klus, X přesednout 

KAF  pracovní klus 

FM střední cval * 

MH pracovní klus 

HXF lehký klus, v X přesednout 

FA  pracovní klus 

AX krok 

X stát pozdrav 

*Povoleno v pracovním klusu – jezdec nahlásí stewardovi 

 

 

 

OPEN RIDDEN – lichá úloha 

X stát, pozdrav 

XC  krok 

CX lehký klus velký kruh na pravou ruku 1 x kolem 

CM pracovní klus 

MBFA střední cval 

AX lehký klus velký kruh na pravou ruku 1 x kolem 

AKEH střední cval 

HC pracovní klus 

CX  krok 

X  stát, pozdrav 

  



 

OPEN RIDDEN – sudá úloha 

X stát pozdrav 

XC krok 

CA lehký klus, vlnovka o 3 obloucích 

AK pracovní klus 

KM prodloužený klus 

MC pracovní klus 

CHEKA střední cval 

AX krok 

X zastavit, pozdrav 

 

 

 

 

 

 

DRIVING – JUNIOR úloha 

X stát, pozdrav 

XC krok  

CMBFAK střední klus 

KXM prodloužený klus 

MCH střední klus 

HXF prodloužený klus 

FAKEHC  střední klus 

CX krok 

X stát pozdrav 

 

 

  



 

DRIVING – SENIOR úloha 

X stát, pozdrav 

CMBFAK střední klus 

KXM prodloužený klus 

MCH střední klus 

HE krok 

E zastavit, stát 5s. 

E couvání 5 kroků 

E krokem vpřed 

KAF střední klus 

FXH prodloužený klus 

HC střední klus 

CX krok 

X stát, pozdrav 

 

 

 

 

Úlohy pro MSPŠ zpracovala: Jana Ondřejová, Lenka Ondřejová 

Úlohy jsou platné pro rok 2022 


