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PARA AT TERBİYESİ TESTİ 20x60m/20x40m Saha V. SEVİYE 

 
GİRİŞ SEVİYESİ TESTİ A 

 

Yarışma :  Tarih: Hakem : Konum ☐ 

 

Yarışmacı No : Adı : UF : At :   

 

Süre 5’ 00’’ (sadece bilgi amaçlıdır) Atın minimum yaşı: 6 

 
Bu test At/Sporcu kombinasyonuna deneyim kazandırmak içindir ve SADECE Ulusal Yarışmalarda kullanılmalıdır 
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Direktifler 

 

 
Yorumlar 

1. A  
X  

XC 
 

C 

Çalışma süratlisi ile giriş  
Duruş. Selam. 

Çalışma süratlisine 
kalkış 
Sağ yan yola giriş 

10     Süratlinin düzenliliği ve kalitesi, 
orta hatta atın düz olması ve 

duruş. Denge ve bağlantı 
Dönüşte vaziyet 

 

2. CM  
ME  
EB 

Çalışma süratlisi 
Diyagonalde devam 
Sola yarım daire (20m 
Ø) 

10     Süratlinin düzenliliği ve kalitesi, 
vaziyetin eşitliği, yarım dairenin 
boyutu ve şekli ve denge. 

 

3. BMC 
C ve H 
arasında 
E ve X 
arasında 

Çalışma süratlisi 
Çeyrek hatta dönüş 
 
K'ye doğru sağa baldıra 
yumuşatmaya başlangıç 

10     Düzenlilik, süratlinin kalitesi, 
boynun en tepe noktasında 
bükülüş, diklemesine denge, 
ileri ve yana gitme eğilimi, 
akıcılık 

 

4. KAF  
FBM 
 
MCH 

Çalışma süratlisi 
Birkaç adımın uzaması 
Çalışma süratlisi 

10     Çerçeve ve fulelerin orta 
derecede uzaması, dengeli 
geçişler, atın düz olması 

 

5. HB  
BE 

Diyagonalde devam 
Sağa yarım daire (20m 
Ø) 

10     Süratlinin düzenliliği ve kalitesi, 
vaziyetin eşitliği, yarım dairenin 
boyutu ve şekli ve denge. 

 

6. EHC 
C ve M 
arasında 
B ve X 
arasında  

Çalışma süratlisi 
Çeyrek hatta dönüş 
 
F'ye doğru sola baldıra 
yumuşatmaya başlangıç 

10     Düzenlilik, süratlinin kalitesi, 
boynun en tepe noktasında 
bükülüş, diklemesine denge, 
ileri ve yana gitme eğilimi, 
akıcılık 

 

7. FAK  
KEH 
HC 

Çalışma süratlisi 
Birkaç adımın uzaması 
Çalışma süratlisi 

10     Çerçeve ve fulelerin orta 
derecede uzaması, dengeli 
geçişler, atın düz olması 

 

8. C ve M 
arasında 

Orta adeta 10     Dengeli geçiş, adetanın kalitesi 
ve düzenliliği 

 

9. MXK Orta adeta 

Atın uzun dizginde 
uzanmasına izin verme 

10     Düzenlilik, ritm ve aktifliğin 

korunması, rahatlık, boynun 
aşağı ve ileri doğru uzanması, 
adımların ve çerçevenin 
bağlantı bozulmaksızın uzaması 

 

10. M ve K M ve K'de geçişler 10     Kantarmaya doğru kademeli 
olarak ileri ve aşağı uzanma, 
adımlar ve çerçevenin uzaması 
ve kısalması, dört zamanlı 
temponun korunması, 
dizginlerin mukavemet 
olmaksızın tekrar toplanması 

 

11. K 
 
KAF  
F 

Çalışma süratlisine 
geçiş 
Çalışma süratlisi  
Sol yan çalışma 
dörtnalına geçiş 

10     Geçişlerin yerinde, akıcı ve 
düzgün yapılması, atın düz 
olması, süratli ve dörtnalın 
kalitesi 
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12. FB  

B 
 
B 

Çalışma dörtnalı 
Sola daire (20m Ø)  
Birkaç fulenin uzaması 
Çalışma dörtnalı 

10     Düzenlilik, yumuşaklık ve 
bağlantı. Denge, dörtnalın 
kalitesi, vaziyet, dairenin 
boyutu ve şekli, artların öne 
gelmesi ve yokuş yukarı gitme 
eğilimi. Adımlar ve çerçevenin 
orta seviyede uzaması 

 

13. BMCH  
HXF 

 
FAK 

Çalışma dörtnalı 
Yan değiştirme, X'te 
çalışma süratlisine geçiş 
Çalışma süratlisi 

10     Düzenlilik, hareketin yerinde 
yapılması, denge, dörtnal ve 
süratlinin kalitesi, atın düz 
olması, bağlantı 

 

14 K 
 
KE 

Sağ yan çalışma 
dörtnalına geçiş 
Çalışma dörtnalı 

10     Geçişlerin yerinde, akıcı ve 
düzgün yapılması, atın düz 
olması, dörtnalın kalitesi 

 

15. E  
 
EHCM 

Sağa daire (20m Ø) 
Birkaç adımın uzaması 
Çalışma dörtnalı 

10     Düzenlilik, yumuşaklık ve 
bağlantı. Denge, dörtnalın 
kalitesi, vaziyet, dairenin 
boyutu ve şekli, artların öne 
gelmesi ve yokuş yukarı gitme 
eğilimi. Çerçeve ve adımların 
orta seviyede uzaması. 
 

 

16. MXK  
X 

Yan değiştirme 
Çalışma süratlisine 
geçiş çalışma süratlisi 

10     Geçişlerin yerinde, akıcı ve 
düzgün yapılması, süratlinin 
kalitesi, düzenlilik, denge, 
yumuşaklık ve bağlantı. 

 

17. KA  
A 

Toplu süratli  
Orta hatta giriş 

10     Düzenlilik, dönüşte vaziyet, atın 
düz olması, denge, bağlantı 

 

18. X Duruş. Hareketsizlik. 
Selam 

10     Süratlinin, duruşun ve geçişin 
kalitesi. Atın düz olması, denge, 
bağlantı ve boynun tepe 

noktası. 
 

 

  Uzun dizgin ile A'da 
sahadan çıkış 

       

  TOPLAM 180    

Genel puan 

1. Kararlar (serbestlik ve düzenlilik) 10   1  Genel Notlar: 

2. Aktiflik (ileri gitme arzusu, adımların 

esnekliği, sırtın yumuşaklığı ve arka 
ayakların öne doğru gelmesi) 

10   1  

3. İtaat (dikkat ve güven, uyum, 
hareketlerin hafifliği ve kolaylığı, atın düz 
olması, kantarmanın kabul edilmesi ve ön 
kısmın hafifliği) 

10   2  

4. Sporcunun binicilik hissi ve becerisi. 
Hareketlerin harflerde yapılması. 

10   2  

TOPLAM 240   

Düşülecek puanlar / ceza puanları 
 
Daha düşük bir Seviyede yarışma - son yüzde puandan %10 
düşülür (Mad. 8422.2.1) 
İz şaşırmalar (Mad 8430.3.1) cezalandırılır: 1. hata= 0.5 
yüzde puanı 

2. hata= 1.0 yüzde puanı 3. hata= elimine 
 

Tüm diğer hatalar için hata başına iki (2) puan düşülür. Lütfen 

bkz. (Mad. 8430.3.2) 
Hatalı Telafi Edici Yardımlar kullanma - son yüzde puandan 
%10 düşülür (Mad. 8430.3.2.2) 

  

TOPLAM  % olarak TOPLAM PUAN: 
Hakemin İmzası : Telif hakkı © 2022 

Fédération Equestre Internationale 

Çoğaltım hakları kesinlikle 

saklıdır 


