Dôvody nedokončenia, slovníček pojmov

la

- (zo slova lame) použije sa, keď sa kôň nekvalifikoval do ďalšieho kola súťaže z dôvodu krívania.

me

- (zo slova metabolic) použije sa, keď sa kôň nekvalifikoval do ďalšieho kola súťaže
z metabolických dôvodov, nebolo mu však podané žiadne veterinárne ošetrenie. Medzi
dôvody môže patriť vysoká tepová frekvencia alebo akýkoľvek iný metabolický dôvod.

tr

- (zo slova treatment) použije sa, keď bol kôň vylúčený z metabolických dôvodov, pričom mu bolo
podané veterinárne ošetrenie.

ret

– (zo slova retirement) použije sa, keď kôň prejde veterinárnou kontrolou vo veterinárnej uzávere,
no jazdec sa rozhodne nevyštartovať do nasledujúceho kola. Kôň/jazdec môže vo veterinárnej
uzávere odstúpiť len vtedy, keď kôň prešiel všetkými veterinárnymi kontrolami v danej
veterinárnej uzávere.

el

– (zo slova elimination) použije sa, keď je jazdec vylúčený, napríklad kvôli chybe na trati,
alebo ak jazdec po príchode do veterinárnej uzávery váži menej než predpísaná minimálna
hmotnosť, a pod.

pr

– (zo slova pre-ride) použije sa, ak kôň neprejde veterinárnou prehliadkou pred súťažou.

ab

– (zo slova abandon) použije sa, ak dôjde k zrušeniu celej súťaže, napríklad kvôli závažným
poveternostným podmienkam.

np

– (zo slova no presentation) použije sa, keď je kôň/jazdec prihlásený, no nedostaví sa na súťaž.

dis

– (zo slova disqualification) použije sa, ak je jazdec diskvalifikovaný, napríklad za urážanie
funkcionára alebo za surovosť voči koňovi, a pod.

Ak kôň alebo jazdec ukončí súťaž alebo je zastavený na trati, musí sa to označiť ako
nekvalifikovanie sa do ďalšieho kola v nasledujúcej veterinárnej uzávere, keďže kôň nedokončil
nasledujúce kolo. Uveďte prosím podrobnosti o tom, prečo daná dvojica nedošla do nasledujúcej
veterinárnej uzávery.
Napríklad, ak kôň spadne na trati v druhom kole a po páde kríva a ukončí súťaž, musí sa to
označiť ako "el-la“ v tretej veterinárnej uzávere.
Ak koňa zastavia veterinári v 4. kole, pretože je príliš unavený na to, aby pokračoval ďalej, pričom
kôňovi je podané veterinárne ošetrenie, musí sa to označiť ako „el-tr“ v piatej veterinárnej uzávere.
Ak jazdec zablúdi v treťom kole a rozhodne sa nepokračovať, ale je stiahnutý z trate, musí sa to
označiť ako "el-el“ v štvrtej veterinárnej uzávere.
Ak sa kôň nekvalifikuje do ďalšieho kola súťaže z viac ako jedného dôvodu, t.j. kôň kríva
a taktiež má metabolické problémy, musia sa označiť všetky dôvody pre vylúčenie, t.j. la/me
alebo la/tr.

