
Matériel Caractéristiques Materiaal Kenmerken

- 1 fanion rouge - Difficulté à bord franc 1 rode vlag *Een duidelijke verticale rechte rand en een vaste ondergrond

- 1 fanion blanc - Terrain stable 1 witte vlag * Hoogte van 0,60 tot 1,10 meter

- Un numéro - Abord et réception sans danger Een hindernisnummer * Breedte van 2 tot 3 meter

* Afzetplaats en landingsplaats moeten zonder gevaar zijn

* Afzetplaats en ladingsplaat moeten vlak zijn, er mag geen kuil zijn

* Vanaf de opsprong moet het een vaste ondergrond zijn

   balken markeren de bovenkant en de onderkant van de afsprong

Fautes de contrat Style Uitvoeringsfouten Stijl

Avant la difficulté - Progression régulière Voor de hindernis * Regelmatige voorwaartse beweging

- Volte, dérobé, refus, erreur de parcours - Bonne position du cavalier, verticalité au-dessus des * niet onder controle, de hindernis verlaten * Correcte positie van de ruiter,  zit ter hoogte van de loodlijn van

  rectifiée   appuis et assiette légère * Een stap achteruit zetten de stijgbeugels en verlichte zit

- Discrétion des aides * Weigering Geen overdreven hulpen van de ruiter

- Cheval maintenu dans l'axe du dispositif * Volte rijden Het paard moet loodrecht op de hindernis springen

 Le changement d'allure, le saut de pied

 ferme et le petit pied sont autorisés. Gangwissel en vanuit stilstaand springen is toegestaan.

Niveaux Niveaux

- T1 & T2: Hauteur max. 0,80 m; front ~3 m T1 en T2: Hoogte max. 0,80 m, aanrijdafstand 3 m

- T3: Hauteur max. 0,90 m; front ~2,50 m T3: Hoogte max. 0,90 m, aanrijdafstand 2,5 m
- T4: Hauteur max. 1,10 m; front ~2,50 m T4: Hoogte max. 1,10 m, aanrijdafstand 2,5 m

Technische fiche PTV

Opsprong onder de man

UITVOERING

Hindernis uitvoeren

CONTRAT

Franchissement de la difficulté

Fiche technique PTV

Contre-haut en selle 

2020



Dossard

Contrat/Uitvoeringsfouten

0 faute/fout 7

1 faute/fout 4

2 fautes/fouten 1

3 fautes/fouten 0
Erreur de parcours non rectifiée/  

Fout parcours

0 sur PTV                  

0 voor PTV

Total C

Style/Stijl
Très bon/Zeer goed +3

Bon/Goed +2

Passable/Voldoende +1

Moyen/Gemiddeld 0

Médiocre/Gematigd slecht -1

Mauvais/Slecht -2

Total S

Pénalités/Strafpunten
Brutalités/Brutaliteit -5

Franchissement dangereux 

Gevaarlijke situatie
-5

Chute : Arrêt du cavalier           

Val: Stop van de ruiter

0 sur PTV                  

0 voor PTV

Total P

NOTE GLOBALE/GLOBALE PUNTEN C+S+P

La note 0 en contrat ou en pénalité entraîne la note globale 0.// De 0-score van de uitvoering of penalty leiden tot een globale 0-score. 2020

Remarques du juge                                  

Opmerkingen van de jury

Fiche de notation PTV Notitieblad fiche

Contre-haut en selle/Opsprong onder de man

Niveau
Difficulté n°                         

Moeilijkheidsgraad n°

Concours de/Wedstrijd te:

Date/Datum: 

Juge/Jury :


