Pony Team
Datum:
Wedstrijd:
Naam van de ruiter
Naam van het paard

nummer

Naam van het jurylid

Jury bij

1.

A-X
X
ne
X-C

Beoordelingscriteria

10
Binnenkomen in verzamelde galop
Halthouden, onbeweegelijk stilstaan en groeten
Voorwaarts in verzamelde draf

2.

Kwaliteit van de gang, het halthouden an
de overgang. Rechtgerichtheid en
aanleuning
10

C
R-K
K-A-F

quotering

coëff.

Correctie

Punt

Dressuurpiste 20 x 60 / Trens

punten

Tijd : 5'20" ( ter info )

Regelmaat, elasticiteit, balans,
betrokkenheid van de achterhand,
verruiming van passen en kader.
Kwaliteit van de overgangen

Hoefslag rechts
Middendraf
Verzamelde draf

3
F-B

Schouderbinnenwaarts links

10

Regelmaat en kwaliteit van de gang,
buiging en constante hoek, verzaleling,
balans en vloeiendheid

B-X
X-E

Halve volte links (10m diameter)
Halve volte rechts (10m diameter)

10

Regelmaat en kwaliteit van de gang,
verzameling en balans. Buiging; grootte
en vorm van de halve voltes

E-G
G
C

Appuyeren naar rechts
Rechtuit
Rechterhand

10

4.

5.

2

Regelmaat en kwaliteit van de gang,
gelijkmatige buiging, verzameling,
balans, vloeiendheid, kruisen van de
benen

6.
10

regelmaat, soepele rug, activiteit,
gelijkmatig verlengen van de passen en
kader, schoudervrijheid, overgang in stap

tussen G en (Verzamelde stap)
H
Halve pirouette rechts gevolgd door middenstap

10

Regelmaat, activiteit, verzameling,
grootte, buiging. Voorwaartse tendens,
behoud van 4-takt

tussen G en (Verzamelde stap)
M
Halve pirouette links gevolgd door middenstap
GHS
(Middenstap)

10

Regelmaat, activiteit, verzameling,
grootte, buiging. Voorwaartse tendens,
behoud van 4-takt

De middenstap van G tot de overgang naar
uitgestrekte stap bij S

10

regelmaat, soepele rug, activiteit,
gelijkmatig verlengen van de passen en
kader, schoudervrijheid, overgang in stap

Uitgestrekte stap

10

Middenstap
Overgang naar verzamelde stap
Verzamelde draf

10

Kwaliteit van de gangen, overgangen bij
P en F.

Schouderbinnenwaarts links

10

Regelmaat en kwaliteit van de gang,
buiging en constante hoek, verzaleling,
balans en vloeiendheid

tssn C en M Middenstap
M
Rechts afwenden

Aline

7.

8.

9.

10.
S-P

2

regelmaat, soepele rug, activiteit, het
overstappen, schoudervrijheid, hand
volgt paardenmond

11.
P-F
F
F-A-K
12.
K-E

Minimumleeftijd pony: 6 jaar

Opmerkingen

punten

eindquotering

Pony Team

Beoordelingscriteria

13.
Regelmaat en kwaliteit van de gang,
verzameling en balans. Buiging, grootte
en vorm van de halve voltes

E-X
X-B

Halve volte (10 m diameter)
Halve volte (10 m diameter)

10

BG
G
C

Appuyeren naar links
Rechtuit
Linkerhand

10

Van hand veranderen in uitgestrekte draf
Verzamelde draf

10

regelmaat, elasticiteit, balans, energie
van de achterhand, overdraven.
Verlengen van het frame, verschil tov
arbeidsdraf

Overgangen bij H en F
De verzamelde draf

10

behoud van ritme, vloeiendheid, precieze
overgang, verandering in het kader.

A
Aline
Aline
AK

Halthouden, onbeweeglijk stilstaan , 5 passen
achterwaarts gevolgd door overgang verzamelde
galop
.
Verzamelde galop

10

Kwaliteit van het halthouden en de
overgangen. Doorlaatbaarheid,
vloeiendheid en rechtgerichtheid. Het
aantal diagonale passen.

K-H
H

Uitgestrekte galop
Verzamelde galop

10

Kwaliteit van de gang, impuls, verruimen
van de passen en het kader. Balans,
opwaarste tendens, rechtgerichtheid.
Verschil met midden galop.

Overgangen bij K en H

10

precieze, vlotte overgangen

Halve volte (10m diameter)
Naar S rijden
Contragalop

10

Kwaliteit van de gang, verzameling,
zelfgedragenheid, balans,
rechtgerichtheid in contragalop. Buiging,
grootte en vorm van 1/2 volte.

Eenvoudige galopwissel
Verzamelde galop

10

stiptheid, vloeiendheid en balans in de
overgangen. 3-5 zuivere stappassen.

Verzamelde galop
Tussen F en L teugels nageven gedurende 3
galopsprongen (überstreichen), daarna teugels terug
opnemen

10

Kwaliteit van de gang. Behoud van
verzameling, zelfgedragenheid, balans,
rechtgerichtheid

Contragalop

10

Kwaliteit van de gang. Behoud van
verzameling, zelfgedragenheid, balans,
rechtgerichtheid

Eenvoudige galopwissel
Verzamelde galop

10

stiptheid, vloeiendheid en balans in de
overgangen. 3-5 zuivere stappassen.

R-I
I
I-S

Halve volte rechts (10m diameter)
Eenvoudige galopwissel
Halve volte links (10m diameter)

10

S-V
V

Middengalop
Verzamelde galop

10

Halve volte links (10m diameter)
Eenvoudige galopwissel
Halve volte rechts (10m diameter)
Verzamelde galop

10

14.
2

15.
H-X-F
F

regelmaat en kwaliteit van de gang,
uniforme buiging, verzameling, balans,
vloeiendheid, kruisen van de benen

16.

F-A

17.

18.

19.

20.

H-G
Aline
S-E-V-K-A

21.
A
A-F

22.
F-L-E

23.
E-S-H-C

24.
C
C-M-R
25.
2

26.

27.

V-L
L
L-P
P-F-A

stiptheid, vloeiendheid en balans in de
overgangen. 3-5 zuivere stappassen.
Kwaliteit van de gang. Buiging in de
halve voltes
Kwaliteit van de gang. Verruimen van de
passen en het kader, Balans, Opwaartse
tendens, rechtgerichtheid. Correcte
overgangen

2

stiptheid, vloeiendheid en balans in de
overgangen. 3-5 zuivere stappassen.
Kwaliteit van de gang. Buiging in de
halve voltes

Opmerkingen

28.
A
X

Kwaliteit van het tempo, het halthouden
en de overgang. Rechtgerichtheid,
stelling en buiging.

Afwenden
Halthouden, onbeweeglijk stilstaan en groeten

De piste verlaten in stap en met lange teugels

Totaal :

330

330

Pony Team
Algemene beoordeling

Agemene opmerkingen

1.

Gangen (regelmaat en losheid van de beweging)

10

1

2.

Impuls

10

1

Gehoorzaamheid

10

2

Houding, zit en juiste effect van de hulpen

10

2

3.

4.

Totaal :

390

390

Af te trekken / Strafpunten
Omloopfout (cfr. Nationale Dressuurreglementen) :
1e fout
2e fout
3e fout

= - 0,5%
= -1%
= uitsluiting

2 punten aftrekken voor ieder andere fout (cfr. Nationale
Dressuurreglementen) :

Totaal punten / 390 :

Totaal in % :
Handtekening Jurylid

