
Speed Sorting Double 
(90 vteřin) 

 
 

Arena je rozdělená na dvě poloviny podélně a každá polovina je rozdělena  uprostřed na dvě části, 
tak, že uprostřed je branka (otvor) pro přehánění telat. Stádo telat je na dobytčí straně a je 
desetihlavé. Na každé polovině jsou dva jezdci, kteří stojí na nedobytčí straně areny. Rozhodčí 
zvedne praporek a moderátor řekne číslo telete, které bude přeháněno jako první a tím je spuštěn 
čas na časomíře. Oba teamy se snaží v co nejkratší době přehnat co nejvice kusů dobytka z dobytčí 
na nedobytčí stranu. Telata musí být přeháněna za sebou postupně, dle číselné řady. Příklad: 
moderátor řekne číslo 3, takže teamy přeženou tele číslo 3, 4, 5,6,7,8,9,0,1,2... Jízda končí tím, že 
jezdci přeženou telata na nedobytčí stranu a jeden jezdec zastaví v brance a zvednutím ruky ukončí 
úlohu. Druhý jezdec zůstává na dobytčí straně. Jezdci budou upozorněni 30 vteřin před koncem 
jízdy zvukovým hornem. Telata musí být přehnána ve správném pořadí, jakékoliv nesprávné tele na 
nedobytčí straně znamené pro team diskvalifikaci. Do dalšího kola postupuje team, který přežene 
vyšší počet telat, nebo bude mít lepší čas než team druhý. V případě lichého počtu teamů pojede 
lichý team proti nejpomalešímu času postupujícího teamu. 
 
 
Akce vedoucí k diskvalifikaci - Nadměrné hnaní nebo hrubost k teleti nebo koni 
- vběhnutí jakéhokoliv jiného kusu dobytka do nedobytčí ohrádky mimo správné pořadí 
- zavírání mimo cílovou čáru 
- zavírání na čáře s druhým jezdcem v nedobytčí ohrádce 
 
Hrubost Za hrubost se považuje zbytečný nebo agresivní kontakt s dobytkem, přejetí dobytka koňmi, šlapání 
na dobytek či jízda přes dobytek takovým způsobem, že je skot povalen na zem, stálé kousání krav 
koňmi a zahnání skotu do ohrádky s takovou silou, že dobytek naráží na zadní stěnu ohrádky. 
Nepřiměřená agresivita ke koni je také brána jako hrubost. 
 
Opravná jízda Pokud jezdec v aréně před závodem zpozoruje nezpůsobilé (např. zraněné nebo ležící zvíře), musí 
toto oznámit rozhodčímu. Jakmile uzná jezdec stádo za způsobilé, neobdrží opravnou jízdu. 
Pokud se ve stádě objeví neočíslovaný dobytek nebo je očíslovaného dobytka více či méně než 10 
kusů, jezdci, kteří v aréně závodí v době, kdy je problém identifikován, po poradě s rozhodčími, 
pořadatelem a ostatními pořádajícími složkami, buď obdrží, nebo neobdrží opravnou jízdu, kterou 
pojede až po dojetí všech ostatních jezdců 
 
Čísla Čísla pro tuto disciplínu jsou 0-9 a budou vyhlášeny moderátorem a zobrazeny na displey časomíry 
po dobu 5ti vteřin. Pro zahájení jízdy stačí ohlášení pouze moderátorem, nebo pouze číslem na 
display. 
 


