
 :نام سوارکار                           :نام داور

 :نام باشگاه                                :نام اسب

 نکات مورد توجه داوران امتیاز سوارکار امتیاز حرکت حرکات آزمون نقاط ردیف

1 A  

X 

 ورود با قدم متوسط
 ایست بدون حرکت احترام  

 ادامه با قدم متوسط

 حرکت مستقیم روی خط وسط  11
 تبدیل حرکات
 کیفیت ایست

2 C 

 
 بین

CوM 

ش به راستچرخ  
 

 یورتمه کار

 Cکیفیت چرخش در نقطه   11
 

 کیفیت یورتمه

3 A  صحیح بودن شکل دایره  11 متر 21دایره به راست به قطر 
 کیفیت یورتمه

4 A 
 
 بین

A و K 

 یورتمه کار
 

 قدم متوسط

 کیفیت یورتمه  11
 

 کیفیت  تبدیل حرکات
 

5 E  
X  

 
 

B  
BMC 

 چرخش به راست
هثانی 4ایست به مدت   

 ادامه با قدم متوسط

 
 چرخش به چپ

 قدم متوسط

 کیفیت چرخش  11
 کیفیت ایست

 کیفیت  تبدیل حرکات
 

 کیفیت چرخش
 

 بین 6

Cو H 

 
HEKA 

 یورتمه کار
 
 

 یورتمه کار

 کیفیت  تبدیل حرکات  11
 کیفیت یورتمه

7 A  صحیح بودن شکل دایره  11 متر 21دایره به چپ به قطر 
 کیفیت یورتمه

8 A 

 
 بین

A و F  

 
FXH  

H 

 یورتمه کار
 

 قدم متوسط

 
 

 گوشه رو با قدم آزاد و تغییر دست
 

 قدم متوسط

 کیفیت یورتمه  11
 

 کیفیت  تبدیل حرکات
 کیفیت قدم

 
 کیفیت قدم و  حرکت مستقیم روی خطوط

 بین 9

C وM 

 

F 

 یورتمه کار

 
 

 قدم متوسط

 کیفیت  تبدیل حرکات  11
 کیفیت یورتمه

 
 تبدیل حرکات و  کیفیت قدمکیفیت  

11 A 

 
G 

 ادامه مسیر در خط وسط

 
 ایست بدون حرکت ، احترام  

 حرکت مستقیم روی خط وسط  11
 کیفیت ایست

 کیفیت  تبدیل حرکات

 آزادی و منظم بودن گامها  11  گام برداری اسب -- 

   11 استفاده از محوطه مانژ -- 

-طرز نشست و وظعیت و حالت سوارکار  11 تاثیرگذاری و تعادل سوارکار -- 
 بکارگیری اثرها و کمکها

  درصد  جمع امتیاز 131 کل امتیاز



 

 

 

 D1تست

 

         

   

 

 

 

  نشسته یا آزاد اجراء شودکلیه یورتمه ها به انتخاب می تواند به صورت. 

 ا حرکت از ایست می تواند از طریق قدم اجراء شودتبدیل حرکات به ایست ی. 

  دقیقه می باشد 5زمان تست. 

 اشتباه در مسیر یا حذف حرکت 

 نمره توسط هر داور 2کسر :بار اول

 نمره توسط هر داور 4کسر: بار دوم

 نمره توسط هر داور 8کسر: بار سوم

 اخراج: بار چهارم

 وجب اخراج سوارکار خواهد شدبیرون پریدن اسب از حصار محوطه اصلی مسابقه م. 

 

 

 

قابل اجراء در محوطه  

 02*02مانژ  به ابعاد 

 


