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Hra č. 25:
NÁŘADÍ
•
•

Vybavení: 2 popelnice, 1 krabice na nářadí, nářadí.
Start: První jezdec má v ruce krabici na nářadí.
Hřiště: Jedna popelnice umístěna dnem vzhůru ve středu dráhy na úrovni první tyčky,
druhá popelnice umístěna dnem vzhůru ve středu dráhy na úrovni druhé tyčky. Ucha
popelnic ve směru jízdy.
Vzadu: 4 kusy nářadí položeny (rozmístěny ve tvaru čtverce) v kruhu 3m za zadní čárou.

•

Pravidla hry: Všichni čtyři jezdci jsou za startovní čárou. Po odstartování první jezdec
položí krabici na nářadí na popelnici na úrovni druhé tyčky, poté jede za zadní čáru,
seskočí a sebere jeden kus nářadí, opět nasedne a doveze jej do krabice. Když projede
cílem, startuje druhý jezdec a jede dozadu pro druhý kus nářadí. Dá jej opět do krabice a
pokračuje do cíle. Stejně jedou i třetí a čtvrtý jezdec, při čemž čtvrtý jezdec musí poté, co
dá své nářadí do krabice, krabici i s jejím obsahem zvednout a položit ji na popelnici
v úrovni první tyčky.
Pokud fouká vítr je možno dát do krabice závaží. V tom případě je závaží považováno za
vybavení, a pokud dojde k převržení, musí být vráceno zpět.
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DVOJICE
Vybavení: 2 popelnice, 1 krabice na nářadí, nářadí (2ks).
Pravidla hry: Oba jezdci jsou za startovní čárou. Po odstartování první jezdec položí
krabici na nářadí na popelnici na úrovni druhé tyčky, poté jede za zadní čáru, seskočí a
sebere jeden kus nářadí, opět nasedne a doveze jej do krabice. Když projede cílem,
startuje druhý jezdec a jede dozadu pro druhý kus nářadí. Dá jej opět do krabice a poté
musí krabici i s jejím obsahem zvednout a položit ji na popelnici v úrovni první tyčky.
CHYBY
Je-li převržena popelnice, shozena krabice nebo nářadí, může jezdec při nápravě
sesednout.
Když jezdec převrhne popelnici nebo krabici, může sesednout, ale musí opět povinně
nasednout, než pojede pro nářadí.
Když jezdec nebo pony posunou nářadí, není to chyba. Pokud je však toto sbíráno, je
třeba před tím nebo potom přejet přes zadní čáru.
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