
TESTAS (P-4) "Žirgo žingsnis"

Laikas (tik informacijai): 5 min
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Vertinimo Gairės Pastabos

1. A

X

XC

Įjojimas darbo risčia

Sustojimas - nejudrumas - 

pasisvekinimas

Tęsti darbo risčia

10 Tiesumas jojant vidurio 

linija, sustojimo kokybė

2. C Posūkis kairėn

Tęsti darbo risčia

10 Posūkio ties C kokybė

3. E

E

Voltas kairėn 20 m darbo risčia

Joti tiesiai darbo risčia

10 2 Volto forma ir dydis

4. FXH Krypties keitimas darbo risčia 10 Žirgo tiesumas

5. Tarp C ir M Vidutinė žinginė 10 Perėjimo sklandumas

6. MXF

F

Laisva žinginė dvejomis įstrižainėmis

Vidutinė žinginė

10 2 Žirgo tiesumas įstrižainėje

7. A Darbo risčia 10 Perėjimo sklandumas

8. E

E

Voltas dešinėn 20 m darbo risčia

Joti tiesiai darbo risčia

10 2 Volto forma ir dydis

9. MXK Krypties keitimas darbo risčia 10 Žirgo tiesumas

10. A

X

Per vidurio liniją darbo risčia

Sustojimas - atsisveikinimas - 

nejudrumas

10 Tiesumas jojant vidurio 

linija, sustojimo kokybė

Išeiti žingine iš aikštelės ties A ilgu 

pavadžiu

Varžybos: Dailiojo jojimo šventė     Data: 2021-11-27     Teisėjas:                                                      Vieta:

Raitelio Nr.             Raitelio vardas pavardė:                                           Žirgo vardas:
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Varžybos: Dailiojo jojimo šventė     Data: 2021-11-27     Teisėjas:                                                      Vieta:

Raitelio Nr.             Raitelio vardas pavardė:                                           Žirgo vardas:

1. 10 2

2. 10 2

3. 10 2

4. 10 2

Viso balų: 210

VISO BALŲ: Bendras įvertinimas, %:

Teisėjo parašas:

Bendrieji įvertinimai:

Raitelio pozicija ir sėdėsena (sėdėsenos tiesumas, 

reitelio atsipalaidavimas, kojų pozicija, rankų 

pozicija)

Raitelio pavaldų efektyvumas (teisingas, efektyvus 

kontaktas su žirgu)

Žirgo ir raitelio harmonija (žirgo paklusnumas, 

dėmesys, pasitikėjimas) 

Pastabos:

Dėmesio! Jei šis testas taikomas joti atskiroms užskaitoms, kuriose dalyvauja tik jauni žirgai, vaikai, poni klasės žirgai ir 

jaunučiai, taikomas toks klaidų vertinimas:

Klaidų vertinimas / procentais

1-a klaida = 0,5 proc. nuo bendro įvertinimo

2-a klaida = 1 proc. nuo bendro įvertinimo

3-a klaida = raitelis šalinimas ir rezultatas nefiksuojamas

Klaidų vertinimas / procentais

1-a klaida = 2 proc. nuo bendro įvertinimo

2-a klaida = raitelis šalinimas ir rezultatas

nefiksuojamas

Jojimo tikslumas (jojimas į kampus, tikslumas 

jojant į raides, perėjimų tikslumas)


