
THE PONY CLUB 

BAŞLANGIÇ AT TERBİYESİ TESTİ 2020 

(20m x 40m Saha) 
 

Test Maks. 

Puan 

Direktifler 

1. A 

 
C  

M 

Çalışma süratlisi ile giriş ve durmaksızın 

orta hattan ilerleme 

Sağa dönüş  

Çalışma süratlisi. 

 
 

 
10 

Düzenlilik ve atın düzlüğü Dönüşün kalitesi. 

Süratlinin kalitesi, düzenlilik ve tempo. 

2. B 

 

 
E 

Sağa dönüş, X'te adetaya geçiş, 2-5 adım 

adetadan sonra çalışma süratlisine geçiş. 

 
Sola dönüş 

 
 

 
10 

Geçişin akıcılığı ve adetanın açıklığı. 

3. A A da çalışma süratlisi ile daire ve X’de her 

iki dizgin alma verme. 
 
10 

Denge ve temponun korunması ve dizginin açıkça 
verilmesi. 

4. B 

 

 
E 

Sola dönüş, X'te adetaya geçiş, 2-5 adım 

adetadan sonra çalışma süratlisine geçiş. 

 
Sağa dönüş 

 
 

 
10 

Geçişin akıcılığı ve adetanın açıklığı. 

5. C C de çalışma süratlisi ile daire ve X’de her 

iki dizgin alma verme. 
 
10 

Denge ve temponun korunması ve dizginin açıkça 
verilmesi. 

6. M  

B 

Orta adeta  

Sağa dönüş 
 
10 

Düzenlilik, kararlılık ve serbestlik. 

7. X 

 
A 

Uzun dizginde serbest adeta ile sola 20m 

yarım daire 

Orta adeta 

 

 
10 x 2 

Rahatlık, yol alma, ileri ve aşağıya uzanma. Kararlılık 

ve yumuşaklık. Düzenlilik, kararlılık ve adetanın 

serbestliği. 

8. F 

M ve C 

arasında 

Çalışma süratlisi. 

 
Sola dörtnal. 

 

 
10 

Süratlinin kalitesi. Düzenlilik ve tempo. Geçişin 

akıcılığı ve bütünlüğü. 

9. C 

 
HEK 

Çalışma dörtnalı ile sola 20m daire 

 
Çalışma dörtnalı. 

 
10 

Dörtnalın kalitesi. Daire hattında eşit bükülüş. 

Dörtnalın kalitesi, düzenlilik ve tempo. 

10. A Sola 20m çapında daire ve X'te çalışma 

süratlisine geçiş. 
 
10 

Daire hattında eşit bükülüş. Geçişin akıcılığı ve 

dengesi. 

11. FXH Çalışma süratlisi ile yan değiştirme. 10 Süratlinin kalitesi. Düzenlilik ve tempo. 

12. H ve C 

arasında 

C  

MBF 

  
 

 
10 

Daire hattında eşit bükülüş. Geçişin akıcılığı ve 

dengesi.  Sağ yan çalışma dörtnalı  

Sağa 20m çapında daire.  

Çalışma dörtnalı. 

13. A 

 
KX 

Sağa 20m çapında daire ve X'te çalışma 

süratlisine geçiş. 

Çalışma süratlisi. 

 

 
10 

Daire hattında eşit bükülüş. Geçişin akıcılığı ve 

dengesi. Süratlinin kalitesi. Düzenlilik ve tempo. 

14. X ve G 

arasında 

Orta hatta duruş, hareketsizlik, selam.  
10 

Atın düzlüğü ve rahatlık. Duruşun dengesi. 

Uygun bir noktada uzun dizginde serbest adeta ile sahadan çıkış  

15. Kararlar 10 Serbestlik ve düzenlilik. 

16. İçtepi 10 x 2 İleri gitme arzusu, adımların esnekliği, sırtın 

yumuşaklığı ve arka ayakların öne doğru gelmesi 

17. İtaat 10 x 2 Dikkat ve güven, uyum, hareketlerin hafifliği ve 

kolaylığı, kantarmanın kabul edilmesi ve ön 

kısmın hafifliği. 

18. Binicinin duruşu ve oturuşu. 10 x 2 Yardımların doğruluğu ve etkisi. 
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Yaklaşık süre 4 1/2 dakika. 

Tüm süratliler 'adi süratli ’ veya 'hafif süratli' ile yapılabilir. 

© The Pony Club 2020 



KOŞULLAR 

 
Test Pony Club At Terbiyesi Kuralları uyarınca koşulacak ve değerlendirilecektir. 

 
Aksi belirtilmedikçe ata normal bir kantarmayla (tanım için bkz. 'At Terbiyesi Kuralları') ve her iki el kullanılarak 
binilmelidir.  

Bir karardan diğerine tüm geçişler, aksi belirtilmedikçe, kademeli olarak yapılabilir. Test 

Bölge Müsabakaları veya Şampiyonalarda kullanılamaz. 

İz şaşırma hataları için ceza 

puanları .................. 1. hata 2 

puan 

2. hata .................... 4 puan 

3. hata .................... 8 puan 

4. hata ............... Elimine 

 
Sesin kullanılması yasaktır ve sesin kullanıldığı hareket için verilecek olan puanlardan iki puanın düşülmes i ile 

cezalandırılır. 

 
Müsabaka koşarken kaskı düşen veya kaskının çene kayışı açılan bir yarışmacı devam etmeden önce kaskını veya 

kayışı tekrar takmalıdır, aksi taktirde elimine olur. Herhangi bir ceza almaksızın kaskını almak için atından inebilir veya 

kaskı bir başkası tarafından verilebilir, ya da kayışı takmak için ceza almaksızın durabilir. 

 
 
 

 
SAHANIN ÇİZİMİ 

A, F, B, M, C, H, E, K Harfleri Sahanın yaklaşık 50 cm dışına yerleştirilmelidir. G, X 

ve D Harfleri Sahada işaretlenmez. 




