Proef: W12

Trail

(lijnen en overgangen rijden zoals op de tekening is aangegeven)

Ruiter:

Datum:

Paard / Pony:

Jury:

Ruitersportcentrum:

Plaats:

Gehele pattern doorzitten
+
punten

1.

Bij startpylon stop (halthouden) en groeten naar de jury

2.

Voorwaarts in jog (draf) over de balken

3.

Walk (stap) in vierkant en draai 360gr rechtsom, walk
(stap) uit vierkant

4.

Jog (draf) ¼ cirkel (volte) richting het hek

5.
6.
7.

Achterwaarts tussen de balken

9.

¼ wending naar links en walk (stap) naar balk

10

Sidepass naar links (wijken voor het rechterbeen)

11.

In walk (stap) 180 graden turn left (draai linksom)

12.

Overgang naar jog (draf) en left lope (linker galop)

13.

Lope (galop) ½ cirkel (volte) linksom

14.

Overgang naar jog (draf) en walk (stap)

16.

Aantekeningen van het jurylid

Overgang naar walk (stap), het hek openen, doorgaan en
weer sluiten
Walk (stap)-jog (draf)-right lope (rechter galop) over balk,
daarna ½ cirkel (volte) rechts.
Overgang naar jog (draf) en walk (stap), walk (stap) in
tussen de balken

8.

15.

punten

Stop (halthouden) bij pion A en pak het voorwerp wat
daarop staat
Walk (stap) naar pion B, stop (halthouden) en plaats
voorwerp

17.

In walk (stap) naar eindpylon

18.

Stop (halthouden) bij eindpylon, groeten naar de jury

19.

Paard belonen en in vrije stap de rijbaan verlaten

20.

Houding van de ruiter

21.

Zit van de ruiter

22.

Juistheid der beenhulpen

23.

Juistheid der teugelhulpen

24.

Verzorging van de ruiter

25.

Verzorging van paard/pony
Subtotaal + punten 

PLAATSING:

 Subtotaal - punten

TOTAAL:

Punten:
0
= gemiddeld
-1/2 = slecht
-1
= erg slecht
-11/2 = extreem slecht
+1/2 = goed
+1
= erg goed
+11/2= extreem goed
Gemiddelde score = 70 pnt. Dat betekent dat iemand die voor alles een 0 scoort, 70 punten heeft.
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