CCI1*

FEI Trikovės CCI 1* lygio dailiojo jojimo testas
Laikas: apie 4 ½ min.
Testas jojamas mokomąja risčia, nebent teste nurodyta kitaip. Leidžiamos tik paprastos kamanos

Raitelis

Varžybos

Data

Raidė

Elementai

Vertinimo gairės

1

A
C

Įjojimas darbo risčia
Posūkis kairėn

Tiesumas jojant vidurio linija,
posūkio ir risčios kokybė

2

S
E

10 m. voltas kairėn
Posūkis kairėn

Volto dydis ir forma, posūkio ir
risčios kokybė

3

B
P

Posūkis dešinėn
10 m. voltas dešinėn

Volto dydis ir forma, posūkio ir
risčios kokybė

4

A
D-S

Posūkio pusiausvyra, tiesumas jojant
vid. linija, kampas, pusiausvyra,
pastatymas, sklandumas

5

H

Per vidurio liniją
Pasitraukimas nuo blauzdos
kairėn
Darbo šuoliavimas iš dešinės
kojos

6

R

15 m. ratas dešinėn darbo
šuoliavimu

Rato forma ir dydis, tolygus
tempas ir pusiausvyra

7

P

8

P-F
A

20 m. ratas dešinėn
paplatinant šuolius
Grįžti į darbo šuoliavimą
Darbo risčia

Rėmelio ir šuolių pailgėjimas,
aliūro reguliarumas. Perėjimo
pusiausvyra ir aiškumas
Paklusnumas ir pusiausvyra
perėjime

9

V-M

Rėmelio ir žingsnių pailgėjimas,
risčios reguliarumas, perėjimai

10

M
C

Paplatinti žingsnius jojant
lengvąja arba mokomąja risčia
Darbo risčia
Sustojimas 5 sekundėms
Tęsti vidutine žingine

Laisvos žinginės kokybė,
tiesumas, perėjimo aiškumas ir
vidutinės žinginės kokybė
Noriai, klusniai atliktas
perėjimas, pusiausvyra

Perėjimo sklandumas ir
ramumas

Noriai atliktas perėjimas,
nejudrumas

11

H-B
B-K

Laisva žinginė
Vidutinė žinginė

12

K

Darbo risčia

13

A
D-R

Posūkio pusiausvyra, tiesumas jojant
vid. linija, kampas, pusiausvyra,
pastatymas, sklandumas

14

M

Per vidurio liniją
Pasitraukimas nuo blauzdos
dešinėn
Darbo šuoliavimas iš kairės
kojos

15

S

15 m. ratas kairėn darbo
šuoliavimu

Rato forma ir dydis, tolygus
tempas ir pusiausvyra

16

V

17

V-K
A

20 m. ratas kairėn paplatinant
šuolius
Grįžti į darbo šuoliavimą
Darbo risčia

Rėmelio ir šuolių pailgėjimas,
aliūro reguliarumas. Perėjimo
pusiausvyra ir aiškumas
Noriai atliktas perėjimas,
pusiausvyra, risčios kokybė

18

P-H

Rėmelio ir žingsnių pailgėjimas,
risčios reguliarumas, perėjimai

19

H
C

Paplatinti žingsnius jojant
lengvąja arba mokomąja risčia
Darbo risčia
20 m. ratas dešinėn lengvąja
risčia, leidžiant žirgui
išsitempti žemyn/pirmyn
Patrumpinti pavadžius
10 m. pusvoltis dešinėn
Darbo risčia

20

21

Prieš C
B
B-I
A
I

Sustojimas. Atsisveikinimas

Perėjimo sklandumas ir
ramumas

Gebėjimas ištempti nugarą
žemyn pirmyn lengvo kontakto
link, išlaikant pusiausvyrą ir
risčios kokybę, perėjimo kokybė
Pusiausvyra ir linkimas
posūkyje, tiesumas jojant
vidurio linija
Paklusnumas, pusiausvyra,
perėjimai, nejudrumas

Taisymas

Vieta

Balas

Nr.

Teisėjas

Eil. Nr.

Žirgas

Pastabos

BENDRIEJI ĮVERTINIMAI
22 Bendras žirgo ir raitelio įspūdis

2
Maksimali balų suma:
Testo klaidų vertinimas:
1 klaida – atimami 2 balai
2 klaida – atimami 4 balai
3 klaida – raitelis šalinamas
Kitos klaidos – atimami 2 balai
už kiekvieną klaidą

230

Viso:
Atimami balai:
VISO:

Bendros pastabos:

Parašas:________________________

