OPDATEREDE PR. 5. oktober 2018

Bedømmelse af Parkour og Miljø
Der gives karakterer (points) fra 0-10 for hver forhindring i henhold til nedenstående bedømmelsesskema. Karakteren i hver linje er den højeste karakter, man kan opnå, hvis en af
bemærkningerne i linjen er gældende. Er flere bemærkninger gældende, gives en eller flere karakterer lavere.
I Parkour kan gangartsforhindringerne- (se skema over forhindringer) give op til 13 point.
Ekvipagen skal påbegynde hver forhindring indenfor 10-15 sekunder. Tiden vurderes af dommeren. Overskrides tiden, gives der 0 point for den pågældende forhindring, og ekvipagen
sendes videre til næste forhindring, men ekvipagen udgår IKKE.

Hesten
Udfører øvelsen energisk, tillidsfuldt og
flydende.
Udfører øvelsen friskt, tillidsfuldt og
flydende.
Udviser ubetydelig usikkerhed, kigger lidt,
men går frisk frem.
Ubetydelig spænding /usikkerhed, tøver
lidt. Alligevel temmelig lydig og villig.
Lidt sløv.
Noget spændt, men villig til samarbejde og
ret lydig.
Står ikke stille.
Hestens hove berører en markering.
Hesten flytter hov før tid.
Går ikke over/gennem forhindring som
beskrevet.
Springer, hvor den skal gå.
Synlige spændinger/modvillighed. Opgaven
udføres ikke helt villigt.

Hændelser

Tydelige spændinger / hesten modvillig.

Temmelig dårligt

Tydelig og energisk indvirkning er nødvendig.
Høje opfordringer.
Voldsom indvirkning.

Dårligt

Voldsom indvirkning.

Hele tiden anspændt og bange / modvillig.

Meget dårligt
Ikke vist

Voldsom indvirkning.
Voldsom indvirkning.
Får hjælp til opsamling af rekvisit 2.gang.
Falder af.

Vedvarende modvillig.
Vedvarende modvillig / hysterisk.
Hesten slipper løs.

Udmærket
Meget godt
Godt
Temmelig godt
Tilfredsstillende

Tilstrækkeligt

Mangelfuldt

Rytteren/hesteføreren
Ingen synlig indvirkning.
M:Korrekt mønstring, tydelig bue på tøjle/træktov.
Næppe synlig indvirkning.
M:Korrekt mønstring, tydelig bue på tøjle/træktov.
Indvirkning næppe nødvendig.
M:Korrekt mønstring, tydelig bue på tøjle/træktov.
Kun lidt indvirkning.
M:Pæn mønstring.
Indvirkning er nogle gange synlig.
Får hjælp til opsamling af rekvisit.
M: hesten vendes den forkerte vej.
Gør øvelsen lettere for hesten.
Udstyr snoet el. drejet.
Giver slip på materiel, der skal holdes fast.
Bærer ikke sikkerhedsvest ved springning.
P:Følger ikke hestens bevægelser.
Indvirkning er flere gange nødvendig og synlig.
M:Tøjlen strammes.

Anspændt / bliver forskrækket / modvillig.
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En bom/bold/spand/støtte falder ned/væltes.
Kegle/spand/tønde forskubbes.
Tønde/balje vælter.
Materiel slippes før tid eller efterlades ikke som beskrevet.
Overgang forkert sted. En bom falder ned.

6

Hesten stopper op.
Trækkeren kommer foran hesten.
Forkert gangart/hesten falder ud af gangarten.

5

Hesten træder udenfor markeret bane.
2 bomme falder ned.
Opgaven udføres ikke i første forsøg.

4

Opgaven kræver flere forsøg.
Hesten falder ud af gangarten flere gange.
Opgaven udføres kun delvist.
Opgaven ikke udført.
Forhindringen glemt eller sprunget over.
Ekvipagen går forkert ud/ind af forhindringen.
3 eller flere bomme falder ned.
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