
Team Penning
Časový limit na ukončení úkolu je pro kategorii OPEN 60 sekund.

Časový limit na ukončení úkolu je pro kategorii Limited a Junior 75 sekund. 

Team Penning je týmová disciplína. Tým je složen ze tří jezdců, kteří začínají tuto 
disciplínu na nedobytčí straně. Aréna je rozdělena na dvě části. Jedna část arény je dobytčí a 
druhá část arény je nedobytčí. Na dobytčí straně je shromážděno stádo telat. Na nedobytčí 
straně arény je postavena ohrádka do které bude tým zahánět přidělená telata. Telata jsou 
označena čísly. Čísla telat jsou vylosována a přidělena týmům před začátkem disciplíny. Je 
hodnocen dosažený čas a počet oddělených telat. 

Jakmile nos prvního koně protne pomyslnou půlící čáru, rozhodčí dá pokyn k měření 
času a týmu bude sděleno číslo. Tým má za úkol, oddělit ze stáda tele s přiděleným číslem a 
další dvě vyšší čísla po sobě jdoucí, zahnat a zavřít je do ohrádky na nedobytčí straně arény. 
Úkol je splněn i v případě, že tým oddělí pouze jedno nebo dvě telata. ( Příklad: Tým dostane 
přidělené číslo 3, takže má za úkol oddělit telata s čísly 3,4,5. )

Při zavírání přidělených telat do ohrádky ukončuje úlohu jezdec z týmu zvednutím 
ruky, ale nejprve musí jeho kůň protnout pomyslnou čáru zavření a nesmí vjet celou svou 
délkou do ohrádky. Kousek koně musí být vně ohrádky. Jinak je to diskvalifikace v daném 
kole. 

Pokud jezdec při zavírání přidělených telat do ohrádky zvedne ruku dříve, než nos 
jeho koně protne pomyslnou čáru zavření, bude to bráno jako předčasné ukončení, nesplnění 
úlohy a bude to posouzeno diskvalifikací v daném kole. 

Pokud jezdec vjede celou délkou svého koně do ohrádky a chce ukončit úlohu, musí 
nejprve vyjet celou délkou svého koně ven z ohrádky a pak ukončit úlohu tak, jak předepisuje 
pravidlo zavírání přiděleného telete. 

V okamžiku ukončení úlohy musejí být všichni jezdci na nedobytčí straně arény a 
kromě zavřených telat v ohrádce musejí být ostatní telata na dobytčí straně arény. Pokud 
nebudou tyto podmínky splněny, bude tým diskvalifikován v daném kole.

Vyhrává tým s větším počtem zavřených telat. Při rovnosti počtu telat rozhoduje 
dosažený čas.

Následující akce povedou k     diskvalifikaci :

 Kůň kousne nebo kopne tele.
 Hrubé najíždění do telete, poražení telete koněm nebo přejetí telete.
 Pobízení telete nohou, lasem, otěžemi či jiným předmětem.
 Jakékoliv působení na tele ve chvíli, kdy jezdec nesedí na koni.
 Pokud na nedobytčí stranu přeběhne jakékoli jiné tele než je přidělené k zavření.
 Proběhnutí stádem, které zapříčiní pád telat 

Jakákoliv tvrdost vůči teleti i koni bude pečlivě posouzena rozhodčím. Pokud ji uzná jako 
neadekvátní a nadměrnou, tato skutečnost povede k diskvalifikaci. 

Stejně tak při viditelném kulhání koně si rozhodčí může vyžádat konzultaci přítomného 
veterináře. Pokud shledají kulhání závažné a neférové vůči koni, může rozhodčí dvojici 
diskvalifikovat ze soutěže.




