
RHR KUPA I./ 2017 

IDŐTERV: 

 

9h HALTER  

 
1. csikók 3év és alatta RHR Kupa 
2. kancák RHR Kupa  
3. heréltek RHR Kupa 
4. mének RHR Kupa 

 
10h  

5. open pleasure RHR Kupa + MB 

6. kezdő profi pleasure RHR Kupa 

7. ifjúsági pleasure RHR Kupa + MB 

8. amatőr pleasure RHR Kupa + MB 
9. gyerek pleasure RHR Kupa + MB 

 
bemelegítés 

10. gyerek horsemanship RHR Kupa  + MB 
11. ifjúsági horsemanship RHR Kupa + MB 
12. amatőr horsemanship RHR Kupa  + MB 

13. kezdő profi horsemanship RHR Kupa 

bemelegítés 

 
14. gyerek reining RHR Kupa + MB #1B 
15. amatőr reining RHR Kupa + MB #6 
16. jackpot reining RHR Kupa #6 
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12h ebédszünet (bemelegítés) 

 

17.Lovasszakkör - Vezetőszáras trail RHR Kupa 

18. amatőr trail RHR Kupa  + MB 

19. ifjúsági trail RHR Kupa  + MB 
20. gyerek trail RHR Kupa + MB 

21. kezdő profi trail RHR Kupa 
22. open trail RHR Kupa + MB 

 bemelegítés 
 
23. ifjúság western ridign RHR Kupa + MB 
24. amatőr western riding RHR Kupa  + MB 
25. kezdő profi western riding RHR Kupa 
26. open western riding RHR Kupa + MB 
 

27. ifjúsági reining RHR Kupa + MB #5 

28. kezdő profi reining RHR Kupa #5 

29. open reining RHR Kupa + MB #8 

 

A rendezőség az időpont változtatásának jogát fenntartja.  
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IFJÚSÁGI, AMATŐR WESTERN RIDING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. séta az első két bója közé, majd ügetésben áthaladás a rúd fölött 
2. beugratás bal vágtába 
3. első ugrásváltás a középvonalon 
4. második ugrásváltás a középvonalon 
5. harmadik ugrásváltás a középvonalon 
6. szlalom megkezdése jobb vágtában, első ugrásváltás a rajz szerint a keresztezésnél 
7. második ugrásváltás a második keresztezésnél 
8. harmadik ugrásváltás a harmadik keresztezésnél 
9. negyedik ugrásváltás a negyedik keresztezésnél 
10. vágta tovább a rajz szerint,át a rúd fölött. 
11. megállítás a két bója között az ábra szerint, minimum 3  méter hátraléptetés 
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KEZDŐ PROFI, OPEN WESTERN RIING 

 

 

1. Séta, a két bója között félúton átmenet ügetésbe, ügetés át a rúd felett 

2. Vágta bal kézre 

3. Első lebegő ugrásváltás keresztbe 

4. Vágta a rúd felett 

5. Második lebegő ugrásváltáskeresztbe 

6. Első lebegő ugrásváltás vonalon 

7. Második lebegő ugrásváltás vonalon 

8. Harmadik lebegő ugrásváltás vonalon 

9. Negyedik lebegő ugrásváltás vonalon 

10. Harmadik lebegő ugrásváltás keresztbe 

11. Negyedik lebegő ugrásváltás keresztbe 

12. Vágta a középponthoz, stop és hátraléptetés 
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Pattern 6 

 

 
 

 

1. Start 6 méterre a bal hosszúfaltól. Egyenesen levágtázni a hosszúfallal párhuzamosan, és 6 

méterre attól, átlovagolni az aréna túlsó oldalára, a lovat ismét 6 méterre a hosszúfaltól 

tartani. A középjelzésen túl  stop, rollback balra. 

2.  Ismét egyenesen visszavágtázni az aréna túloldalára (a lónak az aréna megkerülésekor 

helyes lábra kell vágtáznia), ismét 6 méterre a hosszúfallal párhuzamosan a középjelzésen túl 

stop, rollback jobbra. 

3. Vissza középjelzésig, ott a lónak jobb vágtáznia kell a pálya közepéig. 3 kör lovaglása jobbra: 

az első két kör gyors és nagy, a harmadik kicsi és lassú. Lebegő ugrásváltás a középponton. 

4. Három kör lovaglása balra, az első kettő gyors és nagy, a harmadik kicsi és lassú. Lebegő 

ugrásváltás a középponton. 

5. Nagy, gyors kör jobbra, de a kört nem kell bezárni, hanem egyenesen tovább vágtázni, az 

aréna hosszúfalával párhuzamosan,  6 méterre attól, vágta az aréna túlsó oldalára. A 

középjelzésen túl 6 méterre a hosszúfaltól stop, minimum 3 méter hátraléptetés. Nyugodt 

várakozás. 

6. 4 spin jobbra. Nyugodt várakozás. 

7. 4 spin balra. Nyugodt várakozás  a feladat befejezéseként. 

 

A bíróhoz menni a felszerelést bemutatni. 
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