CCI2*A

FEI Trikovės CCI 2* lygio dailiojo jojimo testas A
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
CH

Įjojimas darbo risčia
Posūkis kairėn darbo risčia

2

HS
SF

Darbo risčia
Keisti kryptį vidutine risčia

FA
AK
KX
XE
EVK
A
AF
FX
XB

Darbo risčia
Darbo risčia
Pasitraukimas nuo blauzdos dešinėn
10 m. pusvoltis kairėn
Darbo risčia
Perėjimas į žinginę 4-5 žingsniams
Darbo risčia
Pasitraukimas nuo blauzdos kairėn
10 m. pusvoltis dešinėn

BF
F
D
D

Darbo risčia
Posūkis dešinėn
Sustojimas, nejudrumas
Atsitraukimas per 4-5 žingsnius,
nedelsiant tęsti vidutine žingine

Risčios kokybė, perėjimas, 2-3
sek. sustojimas, pusiausvyra,
užpakalinių kojų aktyvumas

(K)
(KV)
VP
(PF)

Posūkis dešinėn
Vidutinė žinginė

Plačiosios žinginės reguliarumas,
aktyvumas, nugaros lankstumas,
peržengimas, pečių laisvumas,
tempimasis žąslų link

(lengvąja arba mokomąja risčia)

3

4

5

6

7

8

9

20 m. pusratis dešinėn plačiąja žingine

Vidutinė žinginė
Vidutinės žinginės įvertinimas

10

FA
A

Darbo risčia
Darbo šuoliavimas iš dešinės kojos

11

A

15 m. ratas dešinėn darbo
šuoliavimu

12

AC

13

CM
MV
VK
K
A

3 kilpų serpantinas darbo šuoliavimu
nekeičiant kojos ir nutolstant nuo
vid. linijos per 5 metrus į abi puses
Darbo šuoliavimas
Keisti kryptį vidutiniu šuoliavimu
Kontrašuoliavimas
Darbo risčia
Darbo šuoliavimas iš kairės kojos

15

A

15 m. ratas kairėn darbo šuoliavimu

16

AC

17

CH
HP
PF
F
A

3 kilpų serpantinas darbo šuoliavimu
nekeičiant kojos ir nutolstant nuo
vid. linijos per 5 metrus į abi puses
Darbo šuoliavimas
Keisti kryptį vidutiniu šuoliavimu
Kontrašuoliavimas
Darbo risčia
Per vidurio liniją

X

Sustojimas. Atsisveikinimas

14

18

19

Reguliarumas, ritmas,
tiesumas. Linkimas ir
pusiausvyra posūkyje
Reguliarumas, ritmas,
žingsnių pailgėjimas,
perėjimai
Pečių kontrolė ir užpakalinių kojų
aktyvumas. Tikslumas,
pusiausvyra, linkimo tolygumas
Pusiausvyra, užpakalinių kojų
aktyvumas perėjimuose.
Kontakto kokybė
Pečių kontrolė ir užpakalinių kojų
aktyvumas. Tikslumas,
pusiausvyra, linkimo tolygumas

Pusiausvyra, žingsnių
reguliarumas, kontakto
kokybė

Vidutinės žinginės
reguliarumas, ritmas,
rėmelis ir kontakto kokybė
Taisyklingumas,
pusiausvyra, paklusnumas
pavaldams, sklandumas
Šuoliavimo kokybė, rato
tikslumas ir linkimas
Elemento tikslumas.
Šuoliavimo ir kontrašuoliavimo
taisyklingumas ir pusiausvyra

Pusiausvyra, šuolių
pailgėjimas, perėjimai,
kontrašuoliavimas
Taisyklingumas,
pusiausvyra, paklusnumas
pavaldams, sklandumas
Šuoliavimo kokybė, rato
tikslumas ir linkimas
Elemento tikslumas.
Šuoliavimo ir kontrašuoliavimo
taisyklingumas ir pusiausvyra

Pusiausvyra, šuolių
pailgėjimas, perėjimai,
kontrašuoliavimas
Perėjimas, reguliarumas,
ritmas, linkimas posūkyje,
tiesumas vid. linijoje
Paklusnumas, pusiausvyra,
perėjimai, nejudrumas

Taisymas

Vieta

Balas

Nr.

Teisėjas

Eil. Nr.

Žirgas

Pastabos

BENDRIEJI ĮVERTINIMAI
20 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

210

Viso:
Atimami balai:
VISO:

Bendros pastabos:

Parašas:________________________

