
Test licence 2018          A 

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

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

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

4. 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 a provádět 
podobné úkony kdekoliv na opracovišti 
c) při jízdě na stěně se jezdci potkávají 
vlevo, tedy jezdec jedoucí na levou ruku 
zůstává na stěně 

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

6. Na soutěžích WRC lze startovat s koněm, 
a) za něhož byl zaplacen roční poplatek 
b) který má složenou licenci 
c) který není evidován v databázi WRC 

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

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

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

10. Za přijetí cizí pomoci v kolbišti je  
a) soutěžící diskvalifikován (mimo Cutting) 
b) pomáhající vykázán ze závodů 
c) soutěžící penalizován 5 body 

11. 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 

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

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

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

15. 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 

16. Zacházení s koňmi hrubým způsobem 
a) není povoleno v kolbišti po dobu konání 
soutěže 
b) není povoleno v kolbišti nebo na 
opracovišti. Na ostatních místech je chování 
soutěžícího výhradně jeho vlastní věc. 
c) není povoleno nikde na závodišti, stájích, 
tréninkovém prostoru nebo kolbišti. 



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

18. 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 

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

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

21. Protesty se podávají 
a) ústně u rozhodčího 
b) písemně na Facebooku 
c) písemně u showmanagera 

22. Protesty k soutěži musí být podány 
a) do půlhodiny po jejím skončení 
b) do tří hodin po jejím skončení 
c) do konce soutěžního dne 

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

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

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

26. Důvodem k diskvalifikaci může být 
a) pád jezdce nebo koně 
b) klopýtnutí koně 
c) příliš řídký ocas koně 

27. Pro dekorování platí, že 
a) se účastník nebo jeho zástupce musí 
dostavit v řádné ústroji dle Pravidel 
b) se musí dostavit i s koněm sám jezdec, 
zastoupení je nepřípustné 
c) se musí dostavit soutěžící kůň 
s libovolným doprovodem 

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

29. Mezi zakázané chování patří 
a) zdobit koně leskem na hřívu 
b) odrazování potencionálních soupeřů od 
účasti v soutěži 
c) udílení rad soupeři 

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

31. 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 a umístil se na něm s daným koněm 
výše než na 6. místě 

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, s výjimkou 
disciplín, kde se pracuje s dobytkem. 



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

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

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

36. V disciplíně Reinig obsahují předepsané 
úlohy mimo jiné 
a) spiny, rollbacky a letmé přeskoky 
b) kruhy v kroku, klusu a cvalu 
c) osmičky v kroku, klusu a cvalu, obraty a 
jednoduché změny směru 

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

38. V disciplíně Barrel race má jezdec objet 
a) tři barely v co nejkratším čase 
b) šest barelů v co nejkratším čase 
c) dva barely a tři tyče v předepsaném čase 

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

40. V disciplíně Trail se posuzuje schopnost 
koně 
a) předvádět klouzavé zastavení (sliding 
stop) 
b) práce koně na překážkách 
c) oddělovat ze stáda dobytek 

 


