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fitxa

P.T.V.

Dificultat per nivells
Longitud màxima: 20m
Promoció

0 I Una estrella

Conducció
amb una
mà

Dues estrelles

Tres estrelles

Material i dispositiu necessari:
-

La mateixa
dificultat per
tots els
genets

2 banderoles obliqües vermelles
2 banderoles obliqües blanques
1 número
1 estaca amb o sense decoració

Característiques:
- Amplada de la porta d’entrada: 3m mínim
- Distància entre la porta d’entrada i l’estaca:
de 15 a 20 m
- El genet ha de conduir el cavall amb una mà
- Terreny regular
- Es pot marcar amb guix o equivalent el límit de la
corva, per evitar que el genet faci la volta molt lluny
amb un mínim de 2m respecte l’estaca

Valoració màxima
El cavall es manté dins el recorregut i s’utilitza l’aire més elevat possible

Faltes d’eficàcia
-

Trencament d’aire
Tocar l’estaca
Galop entroncat
Llaç, volta, refús, error de recorregut rectificat

Elecció dels aires
- Aires a escollir:
o Galop
o Trot
o Pas
En cas de trencament d’aire: es tindrà en compre l’aire més
baix, la represa de l’aire inicial no intervindrà en la nota.
Exemple 1: el cavall entra a galop, cau a trot i segueix a trot
fins la sortida. L’aire considerat serà el trot, es
comptabilitzarà una ruptura de progressió
Exemple 2: el cavall entra al trot, cau a pas i torna a passar
a trot fins la sortida: l’aire de referència serà el pas i es
comptabilitzaran dues ruptures de progressió
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Nº de prova:
Nom i mòbil del jutge:

Fitxa de puntuacions

Conducció amb una mà
Nº de dorsal

99

Eficàcia
Correcte
1 falta
2 faltes
3 faltes

7
4
1
0
Total E

X

4

Aire
Galop
Trot
Pas

+3
0
-3
Total A

X
0

Penalitzacions
Tombar l’estaca
Peu o mà fora del límit
Agafar les regnes amb
ambdues mans
Brutalitat
Acostament perillós

Total

-10
-10
-10
-10
-10
Total P
E+A+P=

Observacions

PENALITZACIONS PTV
Caiguda

-10

No fa la prova

-10

Error de recorregut no
rectificat

Nota 0 a la PTV

0
4

