Proefnr 51A. Aanlegproef voor 5-jarige paarden
Uitgave 2014 update 2016

Datum :

Ring:
Volgnr.:
Naam vereniging:
Combinatienummer:
Rijtijdindicatie: 4.30 – 5.00 min.
Maximum tijd; 6.00 min.

Ruiter
Paard
Jury
Jury
Rijbaan: 20x60m

:
:
:
:

Gereden tijd: ………………… minuten

Doorzitten

Verplichte onderdelen
1.

Halthouden enkele seconden

2.

Achterwaarts, 4 tot 6 passen

3.

Keertwending om de achterhand naar
rechts en/of links

4.

Uitgestrekte stap, min. 20 meter

5.
6.
7.

Opmerkingen

Schouderbinnenwaarts rechts, min. 12
meter
Schouderbinnenwaarts links, min. 12
meter
Uitgestrekte draf (lichtrijden
toegestaan)

8.

Travers rechts , min. 12 meter

9.

Travers links, min. 12 meter

10.

Volte in galop rechts, 10 meter

11.

Volte in galop links, 10 meter

12.

Contragalop rechts, min. 40 meter

13.

Contragalop links, min. 40 meter

14.

Uitgestrekte galop rechts

15.

Uitgestrekte galop links

Richtlijnen invullen protocol
*Gereden tijd meer dan 6 minuten geeft 2% aftrek van totaal resultaat
*Cijfers worden gegeven van 0 t/m 10, halve punten zijn toegestaan.
* Bij ex aequo’s telt het totaal van de beoordelingscriteria voor het paard als doorslaggevend, vervolgens het
totaalcijfer voor de geschiktheid als dressuurpaard en valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer
voor het vermogen tot schakelen/ verzameling de doorslag.

*Per verplicht onderdeel wordt geen apart cijfer gegeven een totaal cijfer voor de proefgerichte onderdelen
wordt gegeven op het protocol onder beoordelingscriteria ruiter

Beoordelingscriteria paard
Cijfer
Stap

10

Draf

10

Galop

10

Cijfer

Takt

Souplesse

Aanleuning

Impuls

Opmerking

Subtotaal
120
(x4)
*Totaal cijfer is in bovenstaande de optelsom van de cijfers in stap, draf en galop.
Cijfer
Opmerking
Rechtgerichtheid

10

Vermogen tot schakelen/ verzameling

10

Geschiktheid als dressuurpaard

10

Subtotaal (x3)

90

Totaal beoordelingscriteria paard

210

Beoordelingscriteria ruiter

Cijfer

Houding en zit

10

Rijvaardigheid en effect van de hulpen

10

Proefgerichte onderdelen (x2)

20

Totaal beoordelingscriteria ruiter

40

Resultaat

Algemene opmerkingen

Totaal beoordelingscriteria paard

210

Totaal beoordelingscriteria ruiter

40

Totaal resultaat

250

Totaal score in %

100%

Strafpunten volgens
Wedstrijdreglement Dressuur;
e
1 vergissing/ niet getoond
onderdeel aftrek van 1% van
e
totaalscore, 2 vergissing/ niet
getoond onderdeel aftrek van 2%
e
van totaalscore, 3 vergissing/ niet
getoond onderdeel geeft
uitsluiting
Overschrijden van maximaal 6
minuten rijtijd geeft 2% aftrek

Eindresultaat in %

Opmerking

Handtekening jury;

100%

Handtekening jury;

