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YILDIZLAR FERDİ 
 

 

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 

Toplu süratli 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 

Toplu süratli ile devam  
Toplu Süratli 

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

 

3. C  
HSE 

Sol yan yola giriş  
Omuz içeri 

10   2  Süratlinin düzenliliği ve 
kalitesi; vaziyetin eşitliği 
ve açının sabitliği. 
Topluluk, denge ve 
akıcılık. 

 

4. EX  
XB 

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

10     Düzenlilik, denge, enerji, 
vaziyet. Vaziyet ve yan 
değişikliğinin akıcılığı. 
Yarım voltların simetrik 
olması. 

 

5. BPF  
FAK 

Sağa omuz içeri  
Toplu süratli 

10   2  Süratlinin düzenliliği ve 
kalitesi; vaziyetin eşitliği 
ve açının sabitliği. 

Topluluk, denge ve 
akıcılık. 

 

6. KXM  
M 

Orta süratli  
Toplu süratli 

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

 

7.  
MC 

K ve M'deki geçişler  
Toplu süratli 

10     Her iki geçişin akıcılığı ve 
dengesi. 
Süratlinin düzenliliği. 

 

8. CHG Orta adeta 10     Düzenlilik, sırtın 

yumuşaklığı, aktiflik, yol 
alıcılık, omuzların 
serbestliği. 
Atın düz olması. 

 

9. G ve M 
arasında 

Sola art kısım üzerinde dönüş, 
orta adeta ile devam 

10   2  Düzenlilik, aktiflik, 
akıcılık, boyut, bükülüş 
ve vaziyet. 
İleri gitme arzusu, dört 
zamanlı temponun 
korunması. 

 

10. G ve H 
arasında 

Sağa art kısım üzerinde 
dönüş, orta adeta ile devam 

10   2  Düzenlilik, aktiflik, 
akıcılık, boyut, bükülüş 
ve vaziyet. 
İleri gitme arzusu, dört 
zamanlı temponun 
korunması. 

 

11. GMC Orta adeta 10     Düzenlilik, sırtın 
yumuşaklığı, aktiflik, yol 
alıcılık, omuzların 
serbestliği. 
Atın düz olması. 

 

12. C  
CH 

Toplu dörtnal ile devam  
Toplu dörtnal 

10     Geçişin akıcılığı ve 
dengesi. 
Dörtnalın kalitesi. 

 

13. HEK  
K 

Orta dörtnal  
Toplu dörtnal 

10     Adımların ve çerçevenin 
uzaması. Denge, yokuş 
yukarı gitme eğilimi, atın 
düz olması. 
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Yorumlar 

14.  
KA 

H ve K'deki geçişler  
Toplu dörtnal 

10     Her iki geçişin akıcılığı ve 
dengesi. 
Dörtnalın kalitesi. 

 

15. AX Birinci büklüm doğru ayakta 
dörtnal ve ikinci büklüm ters 
dörtnalda olmak üzere, iki 
büklümlü yılankavi 

10     (Ters) dörtnalın kalitesi 
ve topluluğu. Denge, atın 
kendini taşıması. Doğru 
vaziyet ve bükülüş. Yan 
değişikliğinin akıcılığı. 
Hareketin simetrikliği. 

 

16. X Ters dörtnaldan doğru 
dörtnala basit ayak değiştirme 

10   2  Geçişlerin yerinde 
yapılması, akıcılığı ve 
dengesi. 
3-5 açık adeta adımı. 
Atın düz olması. 

 

17. XC 

 
 
 

CMR 

Birinci büklüm ters dörtnal ve 

ikinci büklüm doğru ayakta 
dörtnalda olmak üzere, iki 
büklümlü yılankavi 
Toplu dörtnal 

10     (Ters) dörtnalın kalitesi 

ve topluluğu. Denge, atın 
kendini taşıması. Doğru 
vaziyet ve bükülüş. Yan 
değişikliğinin akıcılığı. 
Hareketin simetrikliği. 

 

18. RI  
I  
IS  
SE 

Sağa yarım volt (10 m Ø)  
Basit ayak değiştirme  
Sola yarım volt (10 m Ø)  
Toplu dörtnal 

10   2  Geçişlerin yerinde 
yapılması, akıcılığı, 
dengesi. 3-5 açık adeta 
adımı. Atın düz olması. 
Yarım voltlarda dörtnalın 
kalitesi ve bükülüş. 
Hareketin simetrikliği. 

 

19. E  
 

VPV  
VP  
PV  

VKA 

Çalışma süratlisi Daire (20 m 
Ø) 
Atın uzun dizginde 
uzanmasına izin verme  
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. 

 

20. A  
X 

Orta hatta giriş 
Duruş - Hareketsizlik - Selam 

10     Süratlinin kalitesi, duruşa 
geçerken atın düz olması 
ve denge. Bağlantı ve 
başın tepe noktası. 

 

  Uzun dizgin ile A'da sahadan 
çıkış 

       

Toplam 270     

 

Toplam puan 

(teknik puanlama sayfasında): 

 

% olarak teknik puan 
 

 
 

Hakemin İmzası : 

 

 
Telif hakkı © 2020 

Güncelleme 2022 

Fédération Equestre Internationale 

Çoğaltım hakları kesinlikle saklıdır 
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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: 
  

 


