Figures – vroeger TIH
niveau 1

Regels:

De rijbak
De rijbak moet 20x40 of 20x 60 meter groot zijn.
De letters A B C E F H K M moeten langs de bakrand zichtbaar zijn
De lijnen die gereden moeten worden, moeten op de grond worden aangegeven met verf of kalk,
volgens de tekeningen in de beschrijving van de proef.
De cirkels bij “A” en “C” zijn in niveau 1 14 m groot in doorsnede.
De proef wordt door 3 juryleden apart beoordeeld. Zij geven cijfers van 0 tot en met 10 met halve
punten.
Ruiters mogen hun eigen muziek kiezen, de voorzitter van de jury bepaald hoe luid deze mag
worden afgespeeld.
Combinaties mogen maar in 1 Figures-proef starten per wedstrijd.
Er mogen geen beschermingsmaterialen worden gebruikt om hoeven of benen.
De ruiter heeft één minuut om binnen te rijden via een route naar keuze om bij A te beginnen. De
ruiter mag starten op een hand naar keuze.

Proefbeschrijving FG1 :
niveau 1:
1. de ruiter begint in langzaam tot middentempo tölt (of draf) en knikt bij A om de proef te
beginnen. De ruiter rijdt een Figuur 8 in een gelijkmatig ritme (takt en snelheid) en houd dit
ritme de hele figuur vol.
2. de ruiter rijdt een volte/cirkel bij A in een vrij tempo tölt (of draf). De ruiter verandert van
hand via de diagonaal en rijdt een tweede cirkel bij C. De ruiter verandert opnieuw van hand
via de diagonaal om het onderdeel bij A te beëindigen. De ruiters moet een gelijkmatig ritme
rijden (takt en snelheid) tijdens het hele onderdeel.
3. De ruiter maakt een overgang naar stap en rijdt over de diagonaal in een ontspannen maar
nog steeds energieke stap met de teugels in contact. Bij C houdt de ruiter 3 seonden halt en
knikt om de proef te beëindigen.

De proef mag op een hand naar keuze beginnen.

