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Direktifler Düşünceler

A Toplu dörtnal ile  giriş Dörtnalın kalitesi ve doğruluğu 

X
Duruş-Hareketsizlik-Selam 

duruş, geçişler. Düz hatta gidiş. 
Istinat

Toplu süratliye kalkış
XC Toplu süratli

C

Sağ yan
MXK Orta süratli
KAF Toplu süratli

FB Sola omuz içeri
Süratlinin kalitesi ve düzenliliği, 
bükülüş ve sabit açı. Topluluk, 
balans-denge ve akıcılık

B Sola 8 m çapında volt

BG Sola yanaşma

Süratlinin kalitesi ve 
düzenliliği,bükülüş, topluluk, balans-
denge, akıcılık,ve ayakların 
geçişleri

G Orta hatta giriş
C Sol yan

HXF Uzun süratli
FAK Toplu süratli

H ve F de geçişler

KE Sağa omuz içeri

Süratlinin kalitesi ve 
düzenliliği,bükülüş ve sabit açıda 
olma. Topluluk, balans-denge, 
akıcılık.

9 E Sağa 8 m çapında volt 10
Süratlinin kalitesi ve düzenliliği, 
topluluk, balans-denge.Bükülüş; 
voltun şekli ve büyüklüğü

10 EG Sağa yanaşma 10 2

Süratlinin kalitesi ve 
düzenliliği,bükülüş, topluluk, balans-
denge, akıcılık,ve adımların 
geçişleri

G Orta hatta giriş

C'den önce (Toplu adeta)

Yarım piruette bükülüş, büyüklüğü, 
topluluğu, düzgünlüğü. İleri 
gidicilik, Dört zamanlılığın 
korunması

C (Sol yan)
H (Sola dönüş)

G&M arası Sola yarım piruet

G&H arası Sağa yarım pirüet

Yarım piruette bükülüş, büyüklüğü, 
topluluğu, düzgünlüğü. İleri 
gidicilik, Dört zamanlılığın 
korunması

GM (Toplu adeta)

13 Toplu adeta  C-H-G-(M)-G(H)-G-M 10 2
Düzgünlük, ardların yumuşaklığı, 
uyumu, adımların kısalması, 
kendini taşıma, . Adetaya Geçiş

12 10

8 10

11 10

Düzenlilik, elastisite, balans-denge, 
ardların enerjik olması, çerçevenin 

uzaması. Orta süratliden farklı, 
uzun ve toplu süratliyi gösterme

2

7 10

Ritmin devamlılığı, akıcılık, 

geçişlerin kesin ve akıcı olması, 

Çerçevenin değişmesi

1 10

2 10

3 10

4 10

5

Düzenlilik, elastisite, balans-denge, 
ardların angaje olaması, adımların 
ve çerçevenin uzaması. Geçişler

Süratlinin kalitesi ve düzenliliği,  

topluluk, balans- denge. Bükülüş; 

voltun şekli ve büyüklüğü.

10

6 10



MRXV(K) Uzun adeta 2

K'dan önce Toplu adeta Geçişlerin kesin ve akıcı olması.
K Sola toplu dörtnala kalkış Dörtnalın kalitesi

KAF Toplu dörtnal

FX Sola yanaşma

Dörtnalın kalitesi. Topluluk, balans-
denge, düzgün ve devamlı bükülüş, 
akıcılık. Havada ayak 
değiştirmenin kalitesi. 

X Havada ayak değiştirme 10

XM Sağa yanaşma

M Havada ayak değiştirme

MCH Toplu dörtnal

H X'e doğru toplu dörtnal

H&X arası Sola yarım piruet

HC Ters dörtnal

Ters dörtnalın kalitesi ve 

topluluğu,. Doğruluk, balans-

denge, akıcılık.ayak değiştirmede 

düz hatta kalabilme.

C Havada ayak değiştirme 10

M X'e doğru toplu dörtnal

M&X arası Sağa yarım  piruet

MC Ters dörtnal

Ters dörtnalın kalitesi ve 

topluluğu,. Doğruluk, balans-

denge, akıcılık.ayak değiştirmede 

düz hatta kalabilme.

C Havada ayak değiştirme

HXF

Diagonalde 5 adet,  4 adımda bir 

havada ayak değitirme

Doğruluk, balans-denge, akıcılık, 

düzgünlük. Öncesinde ve 

sonrasındaki dörtnal kalitesi.

FAK Toplu dörtnal 10

KXM

Diagonalde 5 adet,  3adımda bir 

havada ayak değitirme

Doğruluk, balans-denge, akıcılık, 

düzgünlük. Öncesinde ve 

sonrasındaki dörtnal kalitesi.

MCH Toplu  dörtnal

24 HXF Uzun dörtnal
Dörtnalın kalitesi, empüsyon, 
adımların uzunluğu ve çerçeve. 
Balans- denge, duzgünlük

F
Toplu dörtnal ve havada ayak 
değiştirme

Diagonalde havada ayak 
değiştirmenin kalitesi. Geçişlerin 
kesin ve akıcı olması.

FA Toplu dörtnal

A Orta hatta giriş
Kararların kalitesi, duruş ve 
geçişler. Düzgünlük, istinat.

X Duruş-Hareketsizlik-Selam

Uzun dizgin adeta ile A'dan çıkış

Toplam   320

26 10

10 2

Topluluk, kendini taşıma, balans-
denge, büyüklük, bükülüş ve 

esneklik. Adım sayısının doğru 
olması (3-4). Önceki ve sonraki 

dörtnalların kalitesi

21 10

Dörtnalın kalitesi. Topluluk, balans-

denge, düzgün ve devamlı bükülüş, 

akıcılık. Havada ayak 

değiştirmenin kalitesi. 

18 10 2

Topluluk, kendini taşıma, balans-
denge, büyüklük, bükülüş ve 

esneklik. Adım sayısının doğru 
olması (3-4). Önceki ve sonraki 

dörtnalların kalitesi

Düzgünlük, ardların yumuşaklığı, 
uyumu, omuzların serbestliği, atın 
kantarmaya doğru uzaması (baş 

boyun uzaması)

15 10

25

14 10

17 10

20

23

16

19

22
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Toplam Puan

1 Kararlar (serbestlik ve düzenlilik) 10 1

2

Empüsyon (ileri gitmekte isteklilik, 
adımların elastikliği, sağrının uyumu 
ve ardların bağlantıda olması ve 
angaje olması

10 1

3

İtaat ( dikkat ve güven, harmoni, 
hafiflik ve hareketlerin rahatlığı, 
kantarmanın kabülü ve önlerin 
hafifliği)

10 2

4
Binicinin pozisyonu ve oturuşu; 
doğruluk ve yardımların etkinliği

10 2

Toplam

Birincide  
İkincide
Üçüncüde

380

Elemine

Hareketleri şaşırma ve unutmalar 
2 puan
4 puan


