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כנס בטרוט עבודה

רעיון מנחה

עצירה יכולה . טרוט יכול להעשות בטרוט קימה או ישיבה אלא אם צוין אחרת: הערה

להתבצע דרך הליכה

צייתנות ורוגע ; אחידות ואיכות הטרוט

אי ; סוס ישר וקשוב בעצירה; במעברים

( שניות3לפחות )תזוזה 

פנה שמאלה

קנטר עבודה שמאל

התארכות ; אחידות ואיכות ההליכות

הצעד וכיסוי שטח בהליכה 

המשוחררת תוך מתן חופש מוחלט 

; ישר; לצוואר להתארך קדימה ולמטה

צייתנות ורוגע במעברים

עקלתון שלוש לולאות

צורה וגודל ; אחידות ואיכות הקנטר

שווי משקל; כיפוף; המעגל

אחידות ואיכות ; צייתנות ורוגע במעבר

ישר; המקצבים

מטרה

גמיש ונע , לוודא שהסוס מדגים בסיס נכון

 ) TEMPO (בחופשיות קדימה בקצב ברור ומפעם 

תוך קבלת הקשר עם המתג, יציב

תרגילים חדשים

עקלתון בטרוט

תנועות המבחן

שינוי כיוון

מעבר לקנטר עבודה ימין

ימין'  מ20מעגל 

טרוט עבודה

הליכה בינונית

הליכה בינונית

טרוט עבודה

אחידות ואיכות ; צייתנות ורוגע במעבר

ישר; כיפוף בפינה; המקצבים

עקלתון שלוש לולאות

שינוי כיוון בהליכה משוחררת

הליכה בינונית

אחידות ואיכות ; צייתנות ורוגע במעבר

הטרוט

רכות שינויי , איכות ואחידות הטרוט

אחידות חלוקת , הכיפוף על קו המרכז

המגרש ושיווי משקל בפניות

רכות שינויי , איכות ואחידות הטרוט

אחידות חלוקת , הכיפוף על קו המרכז

המגרש ושיווי משקל בפניות

אחידות ואיכות ; צייתנות ורוגע במעבר

ההליכה

אחידות ואיכות ; צייתנות ורוגע במעבר

ישר; כיפוף בפינה; המקצבים
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כיפוף ; ישר; אחידות ואיכות הטרוט

בפינות
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10

פנה לקו מרכז

עצור והצדע

אחידות ; כיפוף ושווי משקל בפניה
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