3V FEI test CCI2* B

Võistlus:
St.No:

Võistleja:

Kuupäev: 2022-03-17

Kohtunik:

Riik:

Hobune:

H.No:

Positsioon:

1

A
C

2

M-X-K

Lõplik hinne

Koefitsent

Harjutus

Hinne

Aeg 4:45 (ainult informatsiooniks), Maksimaalne punktisumma: 220

Direktiivid

Sissesõit töötraavis
Sõiduga paremale

Regulaarsus, rütm ja otsesus. Paine ning tasakaal
pöördes.

Regulaarsus ja rütm, sammude pikenemine,
üleminekud.

K

Keskmine traav (täisistakus või
kergendades)
Töötraav

3

A
L-R

Pööre keskliinile
Sääre eest astumine paremale

Tasakaal pöördes, traavi regulaarsus ja kvaliteet,
korrektne asetus, tasakaal ja ühtlus sääre eest
astumisel.

4

C
I-P

Pööre keskliinile
Sääre eest astumine vasakule

Tasakaal pöördes, traavi regulaarsus ja kvaliteet,
korrektne asetus, tasakaal ja ühtlus sääre eest
astumisel.

5

A-I

Rütmi ja tasakaalu säilimine. Sujuv sirutus järkjärgult ette ja alla, säilitades kontakti ja liikumise läbi
selja. Selged üleminekud sirutusse ja tagasi.

Enne I

Serpentiin 2 aasast (puudutades
rada) kergendatud traavis
Hobune sirutab ette ja alla pikka
ratsmesse.
Lühendada ratsmed

6

I-S-H
H

Töötraav
Töögalopp paremast jalast

Tasakaal ja juhtimisvõtete aktsepteerimine
üleminekutel, üleminekute täpsus, traavi ja galopi
kvaliteet.

7

C

Ring paremale 20m näidata mõned
sammud keskmist galoppi

Üleminek keskmisele galopile, täpsus ja ringi
suurus, tasakaal ja sammude pikenemine.

8

C

Töögalopp

Üleminekud ja tasakaal.

9

M-X-F

Aas galopis, jätkates paremast jalast

Galopi regulaarsus ja kvaliteet, aasa kuju ja suurus,
tasakaal galopis.

10

K-X-M
X

Suunamuutus
Jalavahetus läbi traavi, jätkata
töögalopis

Alluvus, üleminekute sujuvus ja tasakaal, allüüride
regulaarsus ja kvaliteet, otsesus.

11

C

Ring vasakule 20m näidata mõned
sammud keskmist galoppi

Üleminek keskmisele galopile, täpsus ja ringi
suurus, tasakaal ja sammude pikenemine.

12

C

Töögalopp

Üleminekud ja tasakaal.

13

H-X-K

Aas galopis, jätkates vasakust jalast

Galopi regulaarsus ja kvaliteet, aasa kuju ja suurus,
tasakaal galopis.

14

F-X-H
X

Suunamuutus
Töötraav

Alluvus, üleminekute sujuvus ja tasakaal, allüüride
regulaarsus ja kvaliteet, otsesus.

15

C

Peatus

Üleminek peatusele, liikumatus, tasakaal ja
tagajalgade hõivatus.
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Riik:

16

C

17

M-V

18

V

19

K-A

20

X

Hinne

Harjutus

Lõplik hinne

Võistleja:

Koefitsent

St.No:

H.No:

Hobune:

Direktiivid

Positsioon:

Kommentaarid

Taandamine 3-4 sammu, koheselt
jätkata keskmises sammus

Sammude tasakaal ja korrapärasus, kontakti
aktsepteerimine, üleminek keskmisele sammule.

Vaba samm pika ratsmega

Sammude regulaarsus, aktiivsus, selja nõtkus, maahaaramine, lubades täielikku vabadust kaela ettealla sirutada.

Keskmine samm

Sammude regulaarsus, rütm, raam, kontakti
aktsepteerimine.

Töötraav sõiduga keskliinile

Üleminek traavile, sammude regulaarsus ja rütm,
paine ja tasakaal pöördes, otsesus keskliinil.

Peatus, tervitus

Üleminek peatusele, liikumatus.

Lahkumine väljakult läbi A pika
ratsmega
Kokku
Üldhinne
1

Ratsaniku ja hobuse harmoonia (usalduslik
koostöö, mis vastab treeningtasemele).

2

Üldised kommentaarid

Kokku
Mahaarvamised / miinuspunktid
Kumulatiivsed vead
1. viga = 2 punkti
2. viga = 4 punkti
3. viga = võistluselt kõrvaldamine
Mittekumulatiivsed vead 2 punkti/viga

Kokku

Lõplik tulemus %

Kõik traavid esitatakse täisistakus, kui harjutuses pole teisiti märgitud
CCI 2*-L ja S tasemel on lubatud vaid trenselvaljastus (kangvaljastus on keelatud).
Korraldaja:
(täpne aadress)

Kohtuniku allkiri
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