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   5 طحس                                 20×60 مانژ                           2017درساژ   پارا آزمون سوارکاری

 Aمبتدی آزمون 

  ☐وضعیت .........................................................................: ....داور.. ............رخداد: ............................................................ تاریخ: ................

 ……………:بسا ...............................................ت:ملی : ........... نام: ................................................کنندهشرکتشماره 

 سال 6داقل سن اسب: ح                                                                           جهت اطالع( صرفاًدقیقه ) 5زمان 

ف
دی

 ر

 

 حرف

 

 

ها حرکت
ره 

نم
 

ره
نم
 

یح
صح

  ت

ب
ری

 ض

ها
 ن
ره

نم
ي

  
 

 نکات مورد توجه داوران

 

 مالحظات

 
1.  A  

 
 
X  
 
 
 
 
 
C 

 یورتمۀ جمع ورود با 

 

 ،، بی حرکتیایست

، پیشروی احترام

حرکت با یورتمۀ 

 ع،جم

 راست چرخش  به

و ایست ، هاکیفیت گام      10

 ، انتقالیهای حرکت

، تماس و مستقیم بودن

 .قفا وضعیت

 

2.  CM 
 
 
MV 
 
 
V 
 
 

 یورتمۀ جمع

 

 یورتمۀ متوسط

 

 یورتمۀ جمع

 نظم، قابلیت ارتجاعی، تعادل،      10

به کار گیری قسمت عقب 

و  لند شدن گام ها ب، اسب

 .بدن اسب چهارچوب

 

3.   
 
 
VKA 

 Mدر  یانتقالحرکت 

 Vو 

 یورتمۀ جمع

 

، اجرای روان بودنحفظ ریتم،      10

های حرکتدقیق و یکنواخت 

بدن  تغییر چهارچوب، انتقالی

 .یورتمه. کیفیت اسب

 

4.  A 
 
 
L 
 
 
LI 

 میانیپایین خط 

 چپ به  دایرۀ کوچک

 متر( 10قطر )

 

 یورتمۀ جمع

جمع  نظم و کیفیت یورتمه،      10

و تعادل. خمش شکل و  نبود

 ۀ کوچک.دایراندازۀ 

 

5.  I 

 
IC 
 
C 

به ۀ کوچک دایر

 متر( 10قطر )راست

 جمع یورتمه

 به راست چرخش

جمع  نظم و کیفیت یورتمه،      10

شکل و  ،خمش کردن و تعادل،

 ۀ کوچک.دایراندازۀ 

 

6.  CM 
 
 
MB 

 یورتمه جمع

 

 (راستداخل ) شانه به

و مه. خمش نظم و کیفیت یورت      10

، تعادل، کردنزاویۀ ثابت. جمع

 و روان بودن.

 

7.  BX 
 
 
XE 

به دایرۀکوچک نیم

 10به قطرراست)

 (متر

به دایرۀکوچک نیم

 (متر 10به قطرچپ)

 جمع و کیفیت یورتمه،نظم       10

 ،اندازه خمش،تعادل،و کردن

تغییرمالیم جهت، و شکل 

 .دایرۀ کوچکنیم

 



 

2 | P a g e  

8.  EK 
KAF 

 (چپ) داخلشانه به 

 یورتمه جمع

نظم و کیفیت یورتمه، خمش و       10

، تعادل، و ثابت، تجمع زاویه

 روان بودن.

 

9. FS 

S 

 یورتمه کشیده

 یورتمه جمع

ظم، قابلیت ارتجاعی، تعادل، ن     10

 ،به کارگیری پاهای عقب اسب

قرار گرفتن پاهای اسب جلوتر 

گام  باز شدن ،هادست از سم

ب. و چهارچوب بدن اس ها

یورتمۀ ها با یورتمهتفکیک 

 متوسط.

 

10.  

SHC 

 Sو  Fها در انتقال

 

 یورتمۀ جمع

، اجرای روان بودنحفظ ریتم،      10

های دقیق و مالیم حرکت

انتقالی. تغییر چهارچوب بدن 

 کیفیت یورتمهاسب.

 

11.  C 
 

گام  5الی 3ایست، 

پیش روی به ، عقب رو

 به جمعچهار نعل 

 راست

و حرکات  ایستیت کیف      10

، روان بودندقت،  انتقالی،

دقت در تعداد مستقیم بودن. 

 گام های اریب

 

 

12.  CM 
 
MP 
 
P 

 چهارنعل جمع،

 چهارنعل متوسط

 

 چهارنعل جمع

اثر، طوالنی کیفیت چهارنعل،       10

و های کشیده گام کردن

،  تجمع چهارچوب بدن اسب.

 .مستقیم بودن

 

13.   
 
 
 
PFAK 

انتقالی در های حرکت

 Pو  Mنقطۀ 

 

 چهارنعل جمع

حفظ ریتم، روان بودن، اجرای      10

های انتقالی، دقیق حرکت

 تغییر چهار چوب بدن اسب

 

14.  KLB 
L 

تعویض جهت و 

 تعویض دست ساده

 تعادلعمل، روان بودن، سرعت      10

ها، در اجرای  انتقالیروی 

گام  5الی  3تعویض ها اجرای 

چهار نعل بعد و  قدم، کیفیت

 قبل از تعویض دست

 

15.  BMCH جمع نظم و کیفیت چهارنعل،       10 چهارنعل جمع

به کار گیری پاهای ، بودن

 .عقب

 

16. HV 
V 

 چهارنعل متوسط

 چهارنعل جمع

بلند کیفیت چهارنعل. اثر،      10

و چهارچوب بدن کردن گام ها 

 تجمع ،اسب.

 

17.  
 
 
VKAF 

ر های انتقالی دحرکت

 Vو   Hنقطۀ 

 چهارنعل جمع

اجرای دقیق و روان بودن      10

 های انتقالی.حرکت

 کیفیت و جمع کردن چهارنعل

 

18. FLE 
 
L 
 
 
ESHC 

 تعویض جهت و 

 

 تعویض دست ساده

 

 چهارنعل جمع

ل سرعت عمل، روان بودن، تعاد     10

هر دو حرکت انتقالی در 

قدم واضح و  5-3ر،یتغی

ل قبل و . کیفیت چهارنعصحیح

 .ریبعد از تغی
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19. C 
 
CM 

 حرکت انتقالی به 

 قدم متوسط

 قدم متوسط

، ، فعال بودننظم، نرمی پشت     10

قرار گرفتن پاهای اسب جلوتر 

 ها.سم دستاز جای 

تجمعانه، ش شلیرهایی و   

 

20. MI 
 
 
I 

از گوشه رو با قدم 

 جمع 

راست ، به چرخش نیم

پیشروی به قدم 

گ متوسط و حفط آهن

 .حرکت

نظم، فعال بودن، جمع کردن،      10

، و  ( )خمیدگی اندازه، انحنا

چرخش. حرکت نیمخمش 

ضرب  گرایش به جلو. حفظ

 .گانه قدمچهارآهنگ 

 

21. IMCH نرمی پشت اسب، فعال  نظم،     10 قدم متوسط

قرار گرفتن پاهای اسب بودن، 

 ها.جلوتر از جای سم دست

هن بلند کردن آ، رهایی شانه

 ای .تودهنه

 

22. HI 
 
 

 
I 

قدم  از گوشه رو با

 . جمع

 

چرخش به چپ، نیم

پیش روی به قدم 

 متوسط

نظم، فعال بودن، جمع کردن،      10

خمش حرکت اندازه، انحنا و 

چرخش، رو به جلو، حفظ نیم

 چهارضرب.

 

23. IHCM نظم، نرمی پشت اسب، فعال      10 قدم متوسط

ی اسب بودن، قرار گرفتن پاها

ها. جلوتر از جای سم دست

 تجمعرهایی شانه، 

 

24. MV 
VK 

 قدم کشیده

 قدم متوسط

به کار نظم، انعطاف، تعادل،      10

، قرار گیری قسمت خلفی

گرفتن پاهای اسب جلوتر از 

بلند کردن ها. جای سم دست

. و چهارچوب بدن اسبگام ها

 تفکیک قدم کشیده از متوسط

 

25. KA 
AX 

 یورتمۀ جمع

 پایین خط میانی

کیفیت یورتمه، حفظ نظم،      10

ریتم، روان بودن، اجرای دقیق 

 و یکنواخت حرکت انتقالی.

 

26. X بی حرکتی ، ایست ،

 ادای احترام

حرکت انتقالی به ایست، بی      10

، تعادل، مستقیم بودن. حرکتی

 قفا.وضعیت  تماس و

 

 از خروج از مانژ  

 قدم و با Aنقطۀ

 لندب یدستجلو

       

     260 جمع کل  
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 تجمع نمرا

   1   10 ظم( ها ) آزادی و نگام .1

. تحرک )شوق اسب برای حرکت،  2

ارتجاعی بودن قدم ها، نرمی پشت و در گیر 

 بودن قسمت عقب

10   1  

.اطاعت پذیری)توجه و اعتماد، هماهنگی، 3

ها، مستقیم سبکی و توازن در اجرای حرکت

ش دهنه و سبک بودن قسمت بودن، پذیر

 جلو.

 

 

 

10    2  

  10 .وضعیت نشست سوارکار.4

 
  2  

 جمع کل
320   

 

 داورمضای ا              :                                                                             برگزارکنندگان

 اباییظیم: بهناز بو تن تهیه                                                                          )آدرس دقیق(

 

 

باشد:ل می( به شرح ذی1-3-8430خطاهای دوره  براساس ماده قانونی )  

% 5/0بار اول:   

% 1بار دوم:   

 بار سوم: اخراج

نمره برای بقیه خطاها کسر می شود 2  

 د.ا مشاهده کنیر 3. 3. 843لطفاً مادۀ  

 

  

 نهایی به درصد: امتیاز  جمع کل


