2021 DRESSUURPROEF EVENTING
FEI CCI 3*A

CCI 3*A 2021
Nationaal Z (115)A
en J7(115)A
pagina 1

Duur : van begin tot eindgroet – ongeveer 4:45 minuten

Proef

1

2

A

Binnenkomen in
verzamelde galop

I

Verzamelde draf

C

Linkerhand

S

Schouder binnenwaarts

V
L

Halve cirkel 10m
Appuyeren naar links
tot tussen S&H

H

Cirkel 10m rechts

M-X-K

Uitgestrekte draf

K

Verzamelde draf

3

4

5

Overgangen bij M&K
6

Overgang, het ondertreden van de achterhand en
het stilstaan.

A

4 passen achterwaarts,
overgaan naar
middenstap

Nauwkeurigheid, regelmaat van de stappen,
evenwicht en het aanvaarden v.d. aanleuning.

Middenstap

Regelmaat, ritme,
houding, aanleuning.

Uitgestrekte stap

Regelmaat, verruiming
van de stappen en kader,
het aanvaarden van de
aanleuning; vrijheid van
de schouders en het
overstappen.
Regelmaat, ritme,
houding, aanleuning.

A-F-P
P-S

10

11

12

S-H-C
C

Verzamelde draf

R

Schouder binnenwaarts
rechts
Halve cirkel 10m rechts
Appuyeren naar rechts
tot tussen R&M

P
L
13

14

15

M
M-C
C
H-P

16

Middenstap

Cirkel 10m links
Verzamelde draf
Overgang naar
verzamelde galop
Middengalop

Totaal

Opmerkingen

Evenwicht en buiging in de
halve cirkel, regelmaat en
kwaliteit van de draf, de
verzameling, stelling en
uniforme buiging, vlotheid,
het kruisen van de benen.
Regelmaat en kwaliteit van
de draf, de vorm en de
grootte van de cirkel,
buiging en evenwicht.
De verruiming en regelmaat van de passen, de
soepelheid, het evenwicht
en het openen van het
kader.
De duidelijke uitvoering,
ritme en het ondertreden
van de achterbenen.

Halthouden

8

./10

Evenwicht, buiging in de
wending, hoek, constante buiging, regelmaat, de
veerkrachtigheid.

A
7

9

Beoordeling
Regelmaat, ritme,
rechtgerichtheid in de
galop, overgang naar de
verzamelde draf, kwaliteit
van de draf.

De overgang naar draf, de
hoek, de constante
buiging, regelmaat,
veerkrachtigheid.
Het evenwicht, de buiging
in de halve cirkel, regelmaat en kwaliteit van de
draf, de verzameling,
stelling en uniforme
buiging, vlotheid en het
kruisen van de benen.
Regelmaat, kwaliteit van
de draf, vorm en grootte
van de cirkel, buiging en
evenwicht.
Nauwkeurigheid en vlotheid, regelmaat, ritme en
evenwicht.
Overgang naar middenstap, ritme, verruiming,
opening van het kader,
evenwicht en zelfhouding,
rechtgerichtheid.

Over te dragen

160
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Overgedragen
P

Verzamelde galop

F

Verzamelde draf

A

Verzamelde galop
rechts aanspringen.

A-C

19

Slangenlijn met drie
bogen over heel de
breedte van de piste
met eenvoudige
wissels over de
middenlijn
Eerste eenvoudige
wissel

20

Tweede eenvoudige
wissel

Zuiverheid, in evenwicht,
rechtgerichtheid,regelmaat
en kwaliteit van de gangen.

21

De kwaliteit van de
slangenlijn

Regelmaat en kwaliteit van
de galop, de houding, de
nauwkeurige tekening van
de figuur.
Het behouden van het ritme
en evenwicht; het progressief stretchen, ruggebruik,
aanleuning gedurende het
stretchen, buiging, het
inkorten van de teugels
zonder weerstand.

17

18

C
22

23
24

25

Vóór C

Cirkel 20m rechts,
het stretchen
voorwaarts,
neerwaarts
Teugel weer
verkorten

C
M-V

Verzamelde galop
Middengalop

V
K

Verzamelde galop
Verzamelde draf

A

Afwenden

L

Halthouden en
groeten

160

Kwaliteit en evenwicht in de
overgangen.

Nauwkeurigheid en vlotheid,
regelmaat, ritme en
evenwicht.

Zuiverheid, in evenwicht,
rechtgerichtheid,regelmaat
en kwaliteit van de gangen.

Overgang, ritme, verruiming,
opening van het kader,
evenwicht en zelfhouding,
rechtgerichtheid.
Kwaliteit en evenwicht in de
overgangen.
Rechtgerichtheid en kwaliteit
van de draf, overgang naar
halt, onbewegelijkheid.

De rijbaan verlaten in vrije stap met lange teugels bij A

SUBTOTAAL
Algemene score
1

Harmonie tussen
paard en ruiter

250
./10

Coëff.2

Opmerkingen

Een zelfverzekerd partnerschap ontwikkeld door het
trainen volgens het ‘Skala
van de africhting’.

TOTAAL

270

Af te trekken / Strafpunten :
Fouten in de proef of uitvoering worden bestraft :
1ste maal = 2 punten …………………………………….
2de maal = 4 punten …………………………………….
3de maal = eliminatie
Andere fouten : Twee (2) punten per fout

TOTAAL
Nota 1: Stang en trens NIET toegestaan in de CCI 3*.
Nota 2: Doorzitten tenzij lichtrijden wordt gevraagd.
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