PARADRESSURPROGRAM NPT 212
GRAD II
LC1B i skridt med få trav øvelser, galopdel udeladt)
(Bane B 20X40M)

Vejledende tid:

4:30 min.
6:30 min.

Afvikligstid
(Jfr. pkt. 266)
Stævne:

Dommer:

Rytter:
Hest:

Underskrift
Brug af stemme tilladt.
Bemærk venligst at der er ændrede kriterier for rytterens præstation. Se pkt. 4 – samlet indtryk.
Vi gør endvidere opmærksom på Para-reglementet § 225, der tilkendegiver de hjælpemidler pararyttere må benytte,
udover dem der står på den enkelte rytters testkort

KARAKTER
GRUPPE
1.
AC
(C)

ØVELSER
Indridning i middelskridt
Højre volte

Anvisninger
Ligeudretning - skridtens kvalitet
afslappethed - støtte på biddet
Travens
let strækning
kvalitet af hals

2.

3.

(C)M
M-X-K
KA
A
A

Middelskridt
Vend skråt igennem
Middelskridt
Arbejdstrav
Volte - 20 m i diameter

AFM
Mellem
M&C
C

Arbejdstrav

( C)H
HXF
FA

Middelskridt
Vend skråt igennem
Middelskridt
Middelskridt
Arbejdstrav
Volte - 20 m i diameter.

Smidighed - lydighed i overgang

A

Slangegang - 2 buer

Korrekt størrelse -

Ligeudretning - balance - lydighed

Travens kvalitet
Bøjning - balance
korrekt størrelse - cirkelrunde form

4.

5.

6.

7.

8.

(A)C

Energi - takt - smidighed

middelskridt
Smidighed og lydighed i overgang
Volte - 20 m i diameter
Skridtens kvalitet - afslappethed i middelskridt. I første 1/4 af bøjning - balance - støtte på biddet
volten gives tøjlerne gradvist let strækning af hals
efter så der rides for længere
tøjler, I sidste 1/4 af volten
tages tøjlerne gradvist igen

Smidighed - lydighed i overgang
Energi - takt - smidighed

Travens kvalitet
bøjning - balance

buernes form

POINT KOEF.

KOMMENTAR

9.

C

10.

CHE
EX
X

Overgang til middelskridt
Middelskridt
½ volte
Vend ad midterlinjen
Når G passeres er
programmet slut

Smidighed - balance
skridtens kvalitet
Balance - bøjning - korrekt størrelse
Ligeudretning - skridtens kvalitet afslappethed - støtte på biddet - let
strækning af hals

Udridning i skridt for lange tøjler

Karakterer for samlet indtryk:
1. GANGARTER &
Rentaktede, frigjorte,regelmæssige
ENERGI:
energi og smidighed
2. EFTERGIVENHED & Accept af biddet, lethed på tøjlen, utvungen
HOLDNING:
holdning, samt hovedets korrekte placering
3. LYDIGHED:
Opmærksomhed, tillid og harmoni, samt lethed ved
4. RYTTEREN:

øvelsernes udførelse.
Indvirkning - præcision

2
2
1
3

Point:
Fradrag:
Sum:
Omregnet i %:
Fradrag:
For fejlridning eller udeladelse af en øvelse:
1. gang - 2 point
2. gang - 4 point
3. gang - diskvalifikation

Højeste karaktersum: 180
50% = 90
60%= 108
70%=126

Eventuelle bemærkninger:

Øvelser markeret med fed skrift er det væsentligste i en øvelsesgruppe.
Bogstaver i (parentes) er retningsanvisende. Øvelsen eller gangarten kan eller skal ikke falde ud for selve bogstavet.
En tankestreg - mellem to bogstaver, betyder at der rides på en diagonal, og skiftes volte.
En øvelse skrevet med kursiv skrift betyder at man skal være ekstra opmærksom.
"omkring" et bogstav, betyder at den forlangte øvelse skal placeres ligeligt foran og bagefter bogstavet.
"ca." i forbindelse med et bogstav betyder, at det er valgfrit at udføre øvelsen lidt inden - ved bogstavet - eller lidt efter.
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