A-2

Maniežas: 20x60 m

LDJK Antro lygio testas B (2004 m.)
Žirgai nuo 4 m. / Raiteliams iki 16 metų – nuo 6 m.

Laikas: 8 minutės

Tik paprastos kamanos, leidžiamas 120 cm stekas, pentinai privalomi

Teisėjas

Vieta

Varžybos

Data

Elementai

Vertinimo gairės

Žirgo tiesumas jojant vidurio linija;
risčios kokybė; sustojimas ir
perėjimai

1

A
X

2

C
MXK
K

Įjojimas darbo risčia
Sustojimas. Pasisveikinimas
Tęsti darbo risčia
Posūkis dešinėn
Paplatinti risčios žingsnius
Darbo risčia

3

A
L

Per vidurio liniją
10 m. voltas kairėn

Posūkio ties C kokybė; korpuso ir
žingsnių pailgėjimas; risčios
taisyklingumas; pusiausvyra ir
tiesumas; perėjimai
Risčios kokybė; linkimas ir
pusiausvyra; volto forma ir dydis

4

XM

Pasitraukimas nuo blauzdos
dešinėn

Žirgo tiesumas, pusiausvyra,
pozicija; risčios kokybė

5

HXF
F

Paplatinti risčios žingsnius
Darbo risčia

Korpuso ir žingsnių pailgėjimas;
risčios taisyklingumas; pusiausvyra
ir tiesumas; perėjimai

6

A
L

Per vidurio liniją
10 m. voltas dešinėn

Risčios kokybė; linkimas ir
pusiausvyra; volto forma ir dydis

7

XH

Pasitraukimas nuo blauzdos
kairėn

Žirgo tiesumas, pusiausvyra,
pozicija; risčios kokybė
Žirgo kaklo ir nugaros pailgėjimas
žemyn ir pirmyn link lengvo
kontakto, išlaikant pusiausvyrą ir
risčios kokybę

8

C

9

Prieš C
C
M

20 m. ratas dešinėn lengvąja
risčia, žirgo kūno pailginimas
Patrumpinti pavadžius
Mokomoji risčia
Vidutinė žinginė

RV
V

Laisva žinginė
Vidutinė žinginė

Žinginės kokybė; tiesumas;
perėjimai

11

K
A

Risčios ir šuoliavimo kokybė;
perėjimų tolygumas ir sklandumas

12

A

Darbo risčia
Darbo šuoliavimas iš kairės
kojos
15 m. ratas kairėn

13

FM
M

Šuolių paplatinimas
Darbo šuoliavimas

14

HXK

Viena kilpa šuoliuojant iš
kairės kojos

Korpuso ir šuolių pailgėjimas;
šuoliavimo taisyklingumas;
tiesumas; parėjimų aiškumas;
pusiausvyra; šuoliavimo kokybė
Šuoliavimo kokybė; pusiausvyra;
figūros atlikimas

10

2

2

2

Perėjimo tolygumas ir pusiausvyra;
žinginės kokybė

2

Šuoliavimo kokybė; rato forma ir
dydis; linkimas

15

FXH
X

Keisti kryptį
Keisti koją per risčią

Risčios ir šuoliavimo kokybė;
pusiausvyra; perėjimų tolygumas;
tiesumas

16

C

15 m. ratas dešinėn

Šuoliavimo kokybė; rato forma ir
dydis; linkimas

17

MF
F

Paplatinti šuolius
Darbo šuoliavimas

18

KXH

Viena kilpa šuoliuojant iš
dešinės kojos

Korpuso ir šuolių pailgėjimas;
šuoliavimo taisyklingumas;
tiesumas; parėjimų aiškumas;
pusiausvyra; šuoliavimo kokybė
Šuoliavimo kokybė; pusiausvyra;
figūros atlikimas

19

MXK
X

Keisti kryptį
Darbo risčia

Risčios ir šuoliavimo kokybė;
pusiausvyra; perėjimo tolygumas;
tiesumas

20

A
X

Per vidurio liniją
Sustojimas. Atsisveikinimas

Tiesumas jojant vidurio linija; risčios
kokybė; perėjimas; sustojimas

Palikti aikštelę laisva žingine ties A

Koeficientas

Nr.

Taisymas

Raidė

Žirgas

Balas

Eil. Nr.

Raitelis

2

2

Pastabos

A-2

Raitelis

Žirgas

BENDRIEJI ĮVERTINIMAI
Aliūrai
Aliūrų laisvumas ir reguliarumas

Impulsas

Noras judėti pirmyn, energija, žingsnių elastingumas, nugaros
lankstumas, gebėjimas nešti svorį užpakalinėmis kojomis

Paklusnumas

Dėmesys ir pasitikėjimas, harmonija, atliekamų elementų
lengvumas, žąslų ėmimas, priekio lengvumas

Raitelis

2

Raitelio sėdėsena, pavaldų taisyklingumas ir efektyvumas

2
Maksimali balų suma:
Klaidų vertinimas:
1 klaida – atimami 2 balai
2 klaida – atimami 4 balai
3 klaida – raitelis šalinamas

320

Viso:
Atimami balai:
VISO:
Rezultatas procentais:

Bendros pastabos:

Parašas:__________________________

