MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH KONI
Program kwalifikacyjny i półfinałowy - międzynarodowy
konie 6-letnie

Data i miejsce zawodów

-------------Nr zaw.

---------------------------------------------------------------------------Zawodnik

-----------------------------------------------------------Klub

Koń

Czworobok 20 m x 60
norma: 5’00”
kiełzno: W
Program
A Wjazd kłusem roboczym
X Zatrzymanie, ukłon, ruszyć kłusem roboczym
C W lewo
EX Półwolta w lewo o średnicy 10 m
XB Półwolta w prawo o średnicy 10 m
BFAK Kłus roboczy
KXM Kłus pośredni
MCH Kłus zebrany
SV Łopatką do wewnątrz w lewo
VL Półwolta o średnicy 10 m
LS Ciąg w lewo
SHCM Kłus zebrany
RP Łopatką do wewnątrz w prawo
PL Półwolta o średnicy 10 m
LR Ciąg w prawo
RMCH Kłus zebrany
HXF Kłus wyciągnięty
FA Kłus zebrany
A Zatrzymanie, cofnąć 4 – 5 kroków, ruszyć stępem pośrednim
KLB Stęp pośredni
BIH Stęp wyciągnięty
HC Stęp pośredni
C Galop zebrany z prawej nogi
PV Pół koła o średnicy 20 m, oddać i nabrać wodze na kilka foule *
VE Galop zebrany
EIM Zmiana kierunku galopem zebranym
blisko I Zmiana nogi
MCH Galop zebrany
HEK Galop wyciągnięty
KAF Galop zebrany
FLE Zmiana kierunku
blisko L Zmiana nogi
ESRB Galop pośredni, pomiędzy S i R pół koła o średnicy 20m
BFA Galop zebrany
przed A Kłus zebrany
A Na linię środkową
X Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon
UWAGA: * w ruchu głowa konia nie powinna zmieniać pozycji
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Arkusz ocen dla koni 6-letnich
Zadania indywidualne

Komentarz

Ocena

1. KŁUS
Takt, gibkość, elastyczność, impuls dążność do ruchu naprzód, rozluźnienie
grzbietu, krycie przestrzeni, umiejętność
zebrania
2. STĘP
Takt, zrelaksowanie, aktywność, krycie
przestrzeni

3. GALOP
Takt, gibkość, elastyczność, naturalna
równowaga (samoniesienie), Impuls,
umiejętność zebrania, krycie przestrzeni,
wyniosłość (uphill)
4. Podporządkowanie się woli jeźdźca
Jakość treningu oceniana na podstawie
„skali szkoleniowej” (zrelaksowanie,
kontakt, wyprostowanie).
Posłuszeństwo, włączając wszystkie
ruchy. Przejścia.

5. PERSPEKTYWA Potencjał uj.
Potencjał jako przyszłego konia
ujeżdżeniowego, zdolność do zebrania i
przejęcia ciężaru na zad

Maksymalnie – 50 punktów
Punkty karne
1 błąd w przebiegu - 0.05 pkt.
2 błąd
- 0.1 pkt.
3 błąd
eliminacja
0,4 pkt jest odejmowane także za każdy inny
błąd nie związany z przebiegiem konkursu
zgodnie z Art 430.6.2 Przepisów Dyscypliny
Ujeżdżenia.

Pkt. za pomyłki odejmowane są od
oceny końcowej. Ocena końcowa to
średnia ze wszystkich not :5

Ocena końcowa w punktach
Dodatkowe wyliczenie w %:
Suma punktów x2 = maks. wynik w %
Punkty karne
1 błąd w przebiegu – 0,5%
2 błąd
– 1%
3 błąd
– eliminacja
2pkt są odejmowane także za każdy inny błąd nie
związany z przebiegiem konkursu zgodnie z Art
430.6.2 Przepisów Dyscypliny Ujeżdżenia.
przed przeliczeniem na wynik procentowy.

Ocena końcowa w %

Oceny od 0 do 10, z dokładnością do 0,1
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Podpis Przewodniczącego Komisji
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