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Yarışma: Tarih: Hakem : Konum 

 
Yarışmacı No :    

 
Adı :    

 
UF : At :    

 

Süre 3'50''(Sadece bilgi amaçlıdır) 

Atın minimum yaşı: 6 
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Direktifler 
 
Yorumlar 

1. A  
X 

Çalışma süratlisi ile giriş  
Duruş - Hareketsizlik - Selam 

10     Süratlinin ve geçişin 
doğruluğu. Orta hat ve 
duruşun harflere uygunluğu. 
Duruşa hazırlık. 
Hareketsizlik, atın düz 
olması. Bağlantı ve başın 
tepe noktası. 

 

2. X  
XC 

Çalışma süratlisi ile devam  
Çalışma Süratlisi 

10     Süratliye kalkışın 
gecikmemesi, süratlinin 
kalitesi. Atın düz olması. 
Bağlantı ve başın tepe 
noktası. 

 

3. C  
HS  
SI  
IR  

RBP 

Sol yan yola giriş  
Çalışma süratlisi 
Sola yarım volt (10 m Ø)  
Sağa yarım volt (10 m Ø)  
Çalışma süratlisi 

10   2  Düzenlilik, denge, enerji, 
vaziyet. Vaziyet ve yan 
değişikliğinin akıcılığı. 
Orta hatta atın düzlüğü. 
Harflere uygunluk ve yarım 
voltların simetrik olması. 

 

4. PL  
LV 

VKAF 

Sağa yarım volt (10 m Ø)  
Sola yarım volt (10 m Ø)  
Çalışma süratlisi 

10   2  Düzenlilik, denge, enerji, 
vaziyet. Vaziyet ve yan 
değişikliğinin akıcılığı. 
Orta hatta atın düzlüğü. 
Harflere uygunluk ve yarım 
voltların simetrik olması. 

 

5. FH  
H 

Adımların uzaması  
Çalışma süratlisi 

10     Düzenlilik, denge, artların 
öne doğru sürülmesi, yol 
alıcılık. Çerçevenin uzaması. 
Atın düz olması. 

 

6.  

HC 

F ve H'de geçişler  

Çalışma süratlisi 

10     Her iki geçişin akıcılığı ve 

dengesi. 

 

7. C  
CMSE 

Orta adeta  
Orta adeta 

10     Düzenlilik, adetanın 
esnekliği, aktiflik, orta 
seviyede yol alıcılık, 
çerçevenin hafifçe uzaması. 
Geçişin yerinde yapılması, 
bağlantının doğruluğu. 

 

8. E  
EVK 

Çalışma süratlisi ile devam  
Çalışma Süratlisi 

10     Atın düz olması. Geçişin 
akıcılığı ve dengesi. 
Süratlinin kalitesi. 

 

9. K  

KAF 

Çalışma dörtnalı ile devam  

Çalışma dörtnalı 

10     Geçişin akıcılığı ve dengesi. 

Dörtnalın kalitesi. 

 

10. FP  
PV 
 
 
 

VK 

Toplu dörtnal  
Yarım daire (20 m Ø) 
P ve V arasında dizginlerin 3 
dörtnal fulesi boyunca verilmesi 
ve tekrar alınması 
Toplu dörtnal 

10   2  Dörtnalın kalitesi. 
Bağlantının açıkça kesilmesi, 
dizginde görünür bir boşluk 
olması. Atın dengesini 
koruması, kendini taşıması. 
Vaziyet. Dairenin boyutu ve 
şekli. 
Topluluğa geçiş. 

 

11. KD Yarım daire (10 m Ø)  
E'de yola dönüş 

10     Dörtnalın kalitesi, denge, 
atın kendini taşıması. 
Vaziyet. Yarım voltun 
boyutu ve şekli. 

 

12. EHC Ters dörtnal 10   2  Ters dörtnalın kalitesi. Atın 
dengesini koruması, kendini 
taşıması. Atın düz olması. 

 

13. CM Orta adeta 10     Düzenlilik, sırtın 
yumuşaklığı, aktiflik, yol 
alıcılık, omuzların 
serbestliği. 
Atın düz olması. 
Orta adetaya geçiş 
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Direktifler 
 
Yorumlar 

14. M  
MR 

Toplu dörtnal ile devam  
Toplu dörtnal 

10     Geçişin akıcılığı ve 
dengesi. 
Dörtnalın kalitesi. 

 

15. RBF  
F 

Fulelerin uzaması  
Toplu dörtnal 

10     Dörtnalın kalitesi, fuleler 
ve çerçevenin uzaması. 
Denge, yokuş yukarı 
gitme eğilimi, atın düz 
olması. 

 

16.  
FAK 

R ve F'de geçiş 
Toplu dörtnal 

10     Her iki geçişin akıcılığı, 
dengesi, düzlüğü. 
Dörtnalın kalitesi. 

 

17. KLB Toplu dörtnal 10     Dörtnalın kalitesi. Denge, 
atın kendini taşıması. Atın 
düz olması. Hat çizgisine 
uygunluk 

 

18. BRMC Ters dörtnal 10   2  Ters dörtnalın kalitesi. 
Atın dengesini koruması, 
kendini taşıması. Atın düz 

olması. 

 

19. C Orta adetaya geçiş 10     Orta adetaya geçiş Sırtın 
esnekliği, ağırlığı arkaya 
aktarmaya isteklilik, doğru 
bağlantı. 

 

20. CHRB Orta adeta 10     Düzenlilik, adetanın 
esnekliği, aktiflik, orta 
seviyede yol alıcılık, 
çerçevenin hafifçe 
uzaması. Doğru bağlantı. 

 

21. B  
 

PVP 
VP  
 

PF  
 

FA 

Çalışma süratlisi ile devam (hafif 
süratli)  
Daire (20 m Ø) 
Atın uzun dizginde uzanmasına 
izin verme  
Adi süratli ve dizginlerin tekrar 
toplanması  
Çalışma süratlisi 

10   2  Ritm ve dengenin 
korunması. Boynun 
yavaşça ileri ve aşağıya 
doğru uzanması. 
Dizginlerin direnç 
olmaksızın tekrar 
toplanması. 
Dairenin boyutu ve şekli. 

 

22. A  
X 

Orta hatta giriş 
Duruş - Hareketsizlik - Selam 

10     Süratlinin ve geçişin 
doğruluğu. 
Orta hat ve duruşun 
harflere uygunluğu 
Duruşa hazırlık. 
Hareketsizlik, atın düz 
olması. Bağlantı ve başın 
tepe noktası. 

 

  Uzun dizgin ile A'da sahadan 
çıkış 

       

Toplam 280     

 

Toplam puan 

(teknik puanlama 

sayfasında): % olarak 

teknik puan 

Hakemin İmzası : 
 

 
Telif hakkı © 2020, güncelleme 2022 Fédération 
Equestre Internationale Çoğaltma hakları 

kesinlikle saklıdır 

 
280 
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Yıldızlar Kalite Puanlama Sayfası - direktifler dahil 
 

Görevlerin teker teker değerlendirilmesi Yorum Puan 

Binicinin duruşu ve oturuşu. Oturuş: 
dengeli, esnek, eyerin ortasında, atın 

hareketlerine uyacak şekilde. 

Vücudun üst kısmı, kol, dirsek, el, 
bacak, topuğun doğru duruşu. 

  

Yardımların etkililiği. Yardımların atın 
'Eğitim Ölçeği' uyarınca sunumu üzerindeki 
etkisi. 

Yardımların hareketlerin / kararların doğru 
sunumu üzerindeki etkisi. Yardımların duyarlı 

şekilde kullanımı. 

Binicinin oturuşunun bağımsızlığı 

  

Hassasiyet 

Hareketlere hazırlık. Şekillerin doğru 

olarak yapılması. 

Hareketlerin belirtilmiş olan harflerde 
yapılması. 

Doğru temponun korunması. 

  

Genel izlenim Görüntünün 

uyumu. Kararların 

doğruluğu. 

Atı olumlu bir şekilde sergileme kabiliyeti. 

  

Toplam puan (maks 40) 
  

Bölü 4 = Toplam Kalite Puanı 
  

% olarak Kalite Puanı 
  

 

% olarak Teknik puan: 
  

% olarak Kalite puanı: 
  

% olarak TOPLAM puan: 

(Teknik puan artı Kalite Puanı bölü iki) 

  

Düşülecek puanlar / ceza puanları 

1. iz şaşırma: 0.5 yüzde puanı 2. iz 

şaşırma: 1.0 yüzde puanı 3. iz şaşırma: 

Elimine 

Diğer Ceza puanları - Teknik hatalar: Her 

hata için %0,5 (yüzde puan) düşülür. 

Mad. 430.6.2'ye bakınız 

  

% olarak SON PUAN: 
  

 


