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Två tidtagningar.
Agerande av ryttaren.

19. Stå stilla

Utrustning...

Utseende…

Två koncentriska cirklar:
- inre cirkeln 4 meter i diameter,
- yttre cirkeln 8 meter i diameter

- Ryttaren kan leda eller rida in hästen i uppgiften.
- Stigbyglarna måste vara uppsatta eller korsade över
sadeln om ryttaren leder in hästen i uppgiften.
- När hästen eller ryttaren går in i den inre cirkeln
startar den första tidtagningen.
- Ryttaren har 10 sekunder på sig att ställa hästen och
ta sig ut ur den inre cirkeln.
- När ryttaren befinner sig mellan de två cirklarna, en
neutral zon utan tidtagning, räknas varje agerande av
ryttaren som ett fel.
- När ryttaren kommer ut ur den yttre cirkeln, startar
den andra tidtagningen och ryttaren måste förbli
orörlig ståendes vänd mot hästen.
- Tidtagningen stannas när ryttaren rör på sig eller när
hästen går på eller ut ur den inre cirkeln.
- Hästen är tillåten att röra sig inne i den inre cirkeln
och att ha huvudet utanför cirkeln.
- Tyglarna måste ligga fritt på hästens hals.
- Det är tillåtet att använda rösten och att ha tyglarna
på manken när ryttaren leder in hästen i cirkeln.

OBS! Uppgiften ska läggas på inhägnat
område så att hästen inte kommer lös.
− 1 röd och 1 vit flagga
− 1 nummerskylt
− Material för uppmärkning: sand, färg,
spån etc.
− 2 stoppur

Tid...
Ryttaren får 1 poäng per sekund hästen
stannar kvar i den inre cirkeln.

Målsättning: Stå stilla
Visa hästens lugn och lydnad.
Ryttaren får 1 poäng per sekund hästen stannar kvar i cirkeln.
Effektivitets fel…
Före uppgiften
- Utbrytning
- Korrigerad felridning
- Ryggning
- Vägran
- Volt

Inne i uppgiften
Agerande av ryttare:
- 1 agerande/ingripande:
- 2 agerande/ingripande:
- 3 agerande/ingripande:

- 1 fel
- 2 fel
- 3 fel
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19. Stå stilla
Ryttare nr :
Effektivitet
Korrekt

ok

1 fel

-3

2 fel

-6

3 fel

0
Totalt E

Tid
Sekunder
Totalt T

Straffpoäng
Ej upplagda
stigbyglar
Brutalitet
Farlig ridning
Tyglar inte frilagda
på manken
Tiden för att gå ur
inre cirkeln
överskrids
Fall av häst/ryttare

-1
-5
-5
0
0
Stanna
ryttaren, ge 0
för hela PTV
Totalt P

E+T+P=
Observationer
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