Dressyrkörning – “P” FEI Dressage Test 8C (Test 3D P4)
Bana 40 * 100 m
Maxpoäng 220

PROTOKOLL
Domare

Domarplacering

Nr.

Deltagare

Bed.

Plats
A
X

Rörelse
Inkörning i arbetstrav
Halt – hälsning

Att bedöma
Inkörning på rak linje,
noggrannhet, övergång till halt,
hälsning, orörlighet i halten.

XCH

Samlad trav

Övergång till samlad trav,
ställning

HX

Ökad trav

Övergång till ökad trav,
framåtbjudning och kvalitét i
ökningen, ställning.

X

Samlad trav, tömmarna i en
hand, volt till höger 20 m
diameter.

Övergång och kvalitét i samlad
trav. Noggrannhet och ställning
i figurens utförande.

XK
KAF

Ökad trav
Samlad trav, tömmarna på
valfritt sätt.

FB

Samlad trav, 15 m avvikelse
från spåret.

Övergång till ökad trav,
kvalitét i ökningen,
regelbundenhet och ställning.
Övergång och kvalitét av
samlad trav.
Kvalitét i samlingen,
noggrannhet, balans, rytm och
ställning.

BH
HCM

Ökad trav
Arbetstrav

MX

Ökad trav

X

Samlad trav, tömmarna i en
hand, volt till vänster 20 m
diameter.

Övergång och kvalitét i samlad
trav. Noggrannhet och ställning
i figurens utförande.

XF
FAK

Ökad trav
Samlad trav, tömmarna på
valfritt sätt.

KE

Samlad trav, 15 m avvikelse
från spåret

Övergång till ökad trav,
kvalitét i ökning, ställning och
regelbundenhet. Övergång och
kvalitét i samlad trav.
Övergång och kvalitét i samlad
trav. Noggrannhet och ställning
i figurens utförande.

EM
MC

Ökad trav
Arbetstrav

C

Arbetstrav med båge till
vänster 33 m i diameter. Halt
vinkelrätt mot medellinjen med
kusken över medellinjen.
Orörlig 8 sek.
Arbetstrav med båge till höger
33 m i diameter. Halt vinkelrätt
mot medellinjen med kusken
över medellinjen

1.

Klass

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ryggning 3 m
15.

Datum

Poäng

Kommentarer

Övergång till ökad trav,
kvalitét i ökning och i
arbetstrav. Ställning och
regelbundenhet.
Övergång till ökad trav,
kvalitét i ökning,
regelbundenhet och ställning.

Övergång till ökad trav,
kvalitét i ökning och i
arbetstrav. Ställning och
regelbundenhet.
Noggrannhet vid figurens
utförande, regelbundenhet,
ställning, övergångarnas
kvalitét. Halten, orörlighet och
arbetstravens kvalitét.
Arbetstravens kvalitét,
noggrannhet vid figurens
utförande, regelbundenhet.
Ställning och övergångarnas
kvalitét.
Övergång till ryggning,
ryggningens kvalitét och
rakhet.
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AF
16.

F

Arbetstrav med båge till
vänster 33 m diameter.
Skritt med lätt stöd

Travens kvalitét, ställning,
regelbundenhet. Övergång till
skritt.

FPXS

Skritt med lätt stöd

Travens kvalitét, ställning,
regelbundenhet. Övergång till
skritt.

SHC
C

Skrittens kvalitét. Övergång till
samlad trav.

RXVK
KAD

Samlad trav
Tömmarna i en hand, volt till
höger 15 m diameter.
Samlad trav, tömmarna på
valfritt sätt.
Ökad trav
Samlad trav

DXG
G

Ökad trav
Halt – hälsning

17.

18.
CMR

19.

20.

Samlingens kvalitét,
noggrannhet vid figurens
utförande, ställning,
noggrannhet.
Övergång till ökad trav,
ökningen kvalitét. Övergång till
samlad trav, samlingens
kvalitét.

Utkörning i arbetstrav

Allmänt intryck
Kusken

Användning av hjälper
Hantering av tömmar och piska
Ställning på kuskbocken,
noggrannheten i rörelsernas
utövande.
Uppträdande av kusk och
groom, puts, tillpassning,
kondition och helhetsintryck av
hästar, seldon och vagn.

21.

Presentation
22.
Vid flera domare noteras felkörningar
endast i huvuddomarens protokoll

Felkörningar
Domarens underskrift

1:a

Summa poäng
Koeff: 0,727

2:a

3:e
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