Powożenie – próba ujeżdżenia dla koni 5 – letnich
Zawodnik …………………...…………
Lp.

Ruch

1.

A
X

2.

XCH

Kłus roboczy

3.

HK
KAF
FXH

Nr…....

Sędzia……................……

Zadanie

Do oceny

Wjazd kłusem roboczym
Zatrzymanie, ukłon

Odjazd od ściany na 10m
Kłus zebrany

Jazda po linii prostej,
jakość zatrzymania,
nieruchomość
Ruszenie kłusem,
regularność,
wygięcie w zakrętach
Dokładność, przejście do
kłusa
zebranego

HC

Poszerzenie wykroku w
kłusie
Kłus roboczy

Jakość poszerzenia,
skrócenie w H,
prawidłowość wygięcia w
zakręcie

5.

C
CM

Koło 40m obniżenie szyi
Kłus roboczy

6.

MF
FAK

Odjazd od ściany na 10m
Kłus zebrany

KXM
MC

Poszerzenie wykroku w
kłusie
Kłus roboczy

8.

C
CH

Kłus zebrany, koło 30m
Kłus zebrany

9

HSE
LFA

Stęp na długiej lejcy

10.

A
AC

Kłus roboczy
Serpentyna o 5 łukach

11.

CMP
PL
LI
IS

Kłus roboczy
Pół koła na prawo 20m
Kłus roboczy
Pół koła na lewo 20m

Dokładność figur,
prawidłowość wygięcia w
łukach, jazda po prostej,
regularność

12.

SKA
A
X

Kłus roboczy
Wjazd na linię środkową
Zatrzymanie

Regularność, wygięcie w
zakrętach,
wyprostowanie, przejście
do zatrzymania

13.

X

Nieruchomość 8 sek.

Postawa koni,
nieruchomość

14.

X

Cofnięcie 4 – 5 kroków

Jakość cofania,
wyprostowanie

15.

XG
G

Kłus roboczy
Zatrzymanie, ukłon

Przejście do kłusa, jakość
zatrzymania,
nieruchomość

Opuścić czworobok

kłusem roboczym

4.

7.

Swoboda wydłużenie
kontaktu,
powrót do poprzedniego
stanu
Dokładność, przejście do
kłusa
zebranego
Jakość poszerzenia,
skrócenie w M,
prawidłowość wygięcia w
zakręcie
Przejście do kłusa
zebranego,
dokładność figury
Przejście do stępa,
swoboda,
regularność, utrzymanie
rytmu
Przejście do kłusa,
dokładność,
wygięcie w łukach,
regularność

Punkty

Uwagi

16.

Chody

17.

Impuls

18.

Posłuszeństwo i lekkość

19.

Powożący

20.

Prezentacja

Regularność i swoboda,
utrzymanie chodu przez
wszystkie konie
Ruch do przodu, praca
wszystkich koni
Reakcja na pomoce,
prawidłowość wygięcia w
zakrętach,
przepuszczalność
Użycie pomocy, trzymanie
bata
i lejców, dokładność figur,
postawa na kożle
Wygląd zewnętrzny
zawodnika
i luzaków, czystość, dobór,
dopasowanie i kondycja
koni, uprzęży i pojazdu

Maksymalna ilość punktów: 200
Punkty wszystkich sędziów sumuje się, dzieli przez ilość sędziów, mnoży się przez współczynnik 0.8
i odejmuje od 160. Daje to wynik w punktach karnych. Dodaje się ewentualne punkty karne nałożone
przez sędziego w literze C.

...................................................................
podpis sędziego

