Military dressur 2014 – CNC100 & CNCP90
BANE B
Vejledende tid: 3 min.30 sek.

Stævne:______________________________________
Rytter: ______________________________________
Hest: _______________________________________
Dommer:

___________________________
Underskrift

Det er tilladt ekvipagen at opholde sig på banen inden dommeren giver start signal.
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XBOGS
AC
(C)
(C)M(B)
B
X

ØVELSER
Indridning i arbejdstrav
Højre volte
Arbejdstrav
Højre om
Volte - 12 m (Pony 10m) til højre

X
(E)
EHC(M)
M-X-(K)
Før K

Volte - 12 m (Pony 10m) til venstre
Højre volte
Arbejdstrav
Trav med øget trinlængde letridning
Overgang til arbejdstrav

ANVISNINGER
Ligeudretning - travens
kvalitet
Travens kvalitet
Energi - takt -smidighed balance- cirkelrunde form korrekt størrelse
Energi - takt – smidighed balance- cirkelrunde form korrekt størrelse
Energi - takt - rummelighed
smidighed - takt - balance
Smidighed i overgang

Før A

Overgang til middelskridt

Smidighed i overgang

A(X)

½ volte Middelskridt for længere
tøjler
Gradvis afkortning af tøjlerne
Arbejdstrav
Arbejdsgalop til venstre
Arbejdsgalop
Enkelt slangelinie
med toppunkt 4-6 m fra X
Arbejdsgalop
Venstre om
Skift galoppen gennem 6-8 travtrin
Højre volte
Arbejdsgalop
Enkelt slangelinie
med toppunkt 4-6 m fra X
Arbejdsgalop
Galop med øget springlængde
Overgang til arbejdsgalop
Arbejdstrav
Volte 20 m letridning med gradvis

Takt - energi - rummelighed
- let strækning af halsen
støtte på biddet
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Før X
XE(K)
Ca. K
KA(F)
FM
MCH(E)
E
omkr. X
B
BFA(K)
KH
HCM
M-X-(K)

Før K
12

K(A)
A

forlængelse af tøjlen

K
13

A
X

Gradvis afkortning af tøjlen
Vend ad midterlinien
Parade – hilsen (2-3 skridt før parade
tillad)
Udridning i skridt for lange tøjler

Balance - smidighed lydighed
Galoppens kvalitet –
bøjning – balance –
slangeliniens form
Takt – balance – smidighed
– fremad søgning
Galoppens kvalitet –
bøjning – balance –
slangeliniens form
Energi - takt - rummelighed
- smidighed
takt - smidighed
Takt – rummelighed – frem
og nedad søgning – støtte
på bid
Overgang - opstilling stilstand

POINT

KOR

BEMÆRKNINGER
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Karakterer for samlet indtryk
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GANGARTER

Rentaktet, frigjort og regelmæssig

15

EFTERGIVENHED
OG HOLDNING

Accept af biddet, lethed på tøjlen, utvungen
holdning, samt hovedets korrekte placering.

16

LYDIGHED

Opmærksomhed, tillid og harmoni, samt
lethed ved øvelsernes ud førelse
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RYTTERNES
OPSTILLING

Holdning, korrekte sæde, hænderne og
schenklers placering
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RYTTERENS
HJÆLPERE

Indvirkning og hjælpernes finhed og
effektivitet
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Point
Fradrag
Sum
Omregnet i %
Højeste karaktersum: 220
60%: 132
50%: 110
Fradrag:
For fejlridning eller udeladelse af en øvelse:
1. gang - 2 point
2. gang - 4 point
3. gang - diskvalifikation

Eventuelle bemærkninger:

CNC100/P902014

