Breeders Dressage Trophy
Vrije proef voor 4-jarige paarden & pony’s
Datum :
Paard :
Jury :
Jury :
Rijtijdindicatie 4.30 – 5.00 min. Maximum tijd 6.00 minuten Gereden tijd: ……………minuten
Rijbaan: 20x60m
Verplichte onderdelen
Opmerkingen
1. A – C middenlijn draf – zonder halt
2. Hals strekken in draf, min 30 meter, lichtrijden
3. Draf slangenlijn 3 bogen 20m over de gansebaan
4. Volte in draf, 15 meter rechts
5. Volte in draf, 15 meter links
6. Wijken in draf naar rechts, +/- 10 meter
7. Wijken in draf naar links, +/- 10 meter
8. Middendraf, lichtrijden (40 m)
9. Middenstap minimum 30 m in rechtelijn
10. Galop rechts aanspringen
11. Galop links aanspringen
12. Cirkel in galop rechts 20 meter
13. Cirkel in galop links 20 meter
14. Middengalop rechts
15. Middengalop links
16 Eindigen in stap met halt op de a – c lijn met
groet

Beoordeling paard
Gangen

Bemerking

punt/10

Stap Takt zuiver
Activiteit
ruimte ontplooiing

X2

Verbinding
Subtotaal/50

Draf Takt zuiver
Impuls
Soepelheid ruimte
ontplooiing
Aanleuning

X2

Subtotaal/50

Galop Takt zuiver
Impuls
Soepelheid , Bergop - ruimte
ontplooiing
Aanleuning Doorstroming

X2

Subtotaal/50

Recht gerichtheid
Draag en schakelvermogen
Opleiding volgens leeftijd
Potentieel als toekomstig
dressuurpaard

X2

Subtotaal/50
Totaal /200 – Tijd verzuim – 2%
Handtekening jury

Richtlijnen invullen protocol
*Wanneer gereden tijd meer dan 6 minuten geeft 2% aftrek van totaal resultaat per 30 sec overschreden
tijd
*Cijfers worden gegeven van 0 t/m 10, halve punten zijn toegestaan.
*In geval van ex-aequo klassering is het cijfer voor geschiktheid als dressuurpaard bepalend, wanneer dan
nog geen beslissing valt is het cijfer voor vermogen tot schakelen/ verzameling bepalend.
Afgezien van de start en het einde mogen de verplichte onderdelen in willekeurige volgorde worden
gebracht en eventueel in herhaling voor zover de maximum tijd van 6 minuten niet word overschreden .
Daar het hier gaat om een jonge paarden / pony’s dressuur kwaliteit evaluatie , zijn artistieke
doelstellingen niet van toepassing , in tegendeel, wij verzoeken de deelnemers zich te houden aan de
voorgeschreven onderdelen .
Het VLP dressuur reglement is van toepassing , waarbij voor 4 jarige sporen en zweep zijn toegestaan maar
niet verplicht , voor 5 jarige sporen verplicht zweep toegestaan , voor 6 jarige sporen verplicht zweep
toegestaan .

