
FEI CCI / CIC 1 * 2009  A Skeem 

    HARJUTUS   punkte HINNE 
1 A sissesõit töötraavis regulaarsus, rütm, otsesus     

  C töötraavis vasakule painutus, tasakaal pöördel 10   
2 CS töötraav sammude regulaarsus,täpsus,        

  S volt vasakule 10 m  tasakaal ja õige painutus voldil 10   
3 SP suunamuutus töötraavis,  regulaarsus, rütm     

  X-i kohal ühe hobusepikkuse tasakaal edasisõitmisel uuesti ratsme  10   
  jooksul ratse ette anda ja  võtmiseks     
    uuesti tagasi võtta       
4 P volt paremale 10 m sammude regulaarsus,täpsus,        

  PFA töötraav tasakaal ja õige painutus voldil 10   
5 A A kohal üleminek sammule  kontakti aktsepteerimine, tagajalgade     

    3-5 sammuks kaasahaaramine üleminekul 10   
6 AK töötraav regulaarsus ja rütm     

  KXM suunamuutus keskmises traavis pikendatud sammude arendamine 10   
    ( täisistakus või kergendades)       
7   üleminek töötraavile regulaarsuse ja rütmi säilitamine     

  MC töötraav üleminekul töötraavile 10   
8 C peatus, liikumatus ja peatus, liikumatus (2-3 sek), tasakaal ja 10   

      tagajalgade kaasahaaramine     
9 C taandamine 4-5 sammu, koheselt sammude regulaarsus ja tasakaal     

    jätkata keskmises sammus kontakti aktsepteerimine 10   
10 CH keskmine samm sammude pikendamine,  regulaarsus ja     
  HB suunamuutus pikendatud sammus sirutus  pikendatud sammul koos  10   
  BP keskmime samm kontaksti säilitamisega     
11   keskmine samm C-H ja B-P sammude regulaarsus, rütm, sirutus ja  10   
      kontakti  aktsepteerimine     

12 P töötraav 
tasakaal, juhtimisvahendite 
aktsepteerimine 10   

  A töögalopp paremale üleminekutel traavile ja galopile     
13 V volt paremale 20 m keskmises tasakaal, painutuse õigsus, sammude ja     
  galopis raami pikenemine 10   
  VES töögalopp       
14 H poolvolt paremale 12 m, tagasi täpsus,  tasakaal, painutuse õigsus     
    rajale E-s   10   
  EK kontragalopp paremale regulaarsus kontragalopil     

15 K töötraav 
tasakaal, juhtimisvahendite 
aktsepteerimine 10   

  A töögalopp vasakust jalast üleminekutel traavile ja galopile     
16 AFP töögalopp tasakaal, painutuse õigsus, sammude ja     
  P volt vasakule 20 m keskmises raami pikenemine 10   
    galopis     

  PBR töögalopp       
17 M poolvolt vasakule 12 m, tagasi täpsus,  tasakaal, painutuse õigsus     
    rajale B-s   10   
  BF kontragalopp vasakule regulaarsus kontragalopil     



18 F töötraav üleminek traavile, regulaarsus ja rütm 10   
  A keskliinile töötraavis otsesus keskliinil     
19 L peatus,liikumatus,tervitus peatus ja liikumatus tervituse ajal 10   
            

    Lahkumine võistlusväljakult sammus vaba ratsmega 190   
    ÜLDHINDED       
            
20   allüürid vabadus ja õigsus 10   
      soov liikuda edasi, sammude elastsus,      

21   impulss 
nõtke selja töö, tagajalgade 
kaasahaaramine 10   

      
tähelepanu ja usaldus, harmoonia, 
liikumiste     

22   allumine ühtlus ja kergus, kontakti aktsepteerimine 10   

      istak ja asend, juhtimisvahendite õige      

23   ratsanik kasutamine ja nende efektiivsus 10   

KOKKU 230 
VEAD 1, viga  - 2 punkti   

2. viga  - 4 punkti   

3. viga - väljalangemine   

MÄRKUSED 

1 
kõik harjutused traavil tuleb sooritada "täisistakus", kui skeemis pole kirjas 
"kergendades" 

2 CIC/CCI 1* skeemides pole kannused kohustuslikud, 2*/4* on kannused  kohustuslikud 
3 1* skeemides pole kangidega sõitmine lubatud 
2*-4* skeeme võib sõita kangidega või ilma 

 


