
Showmanship at halter 

Wedstrijd Silverranch Show 

datum 24 februari 2012 

j ury Jan Trel 

Score:de Score wordt gebaseerd op 0-100 met 70 
als gemiddeld. 
+ boven gemiddeld, V gemiddeld, -onder 
gemiddeld. 
Kleine fouten (m) onderbreking van de gang in stap 
of jog/trot gedurende 1 pas, tijdens de draai het 
pivotbeen optillen en weer op dezelfde plaats 
neerzetten . 
Grote fouten (Niet de juiste gang laten zien of niet 
stoppen binnen 1,5 m van de aangewezen plek. 
Onderbreking van de gang in stap of jog meer dan 
1 pas. 
Optillen van het pivotbeen, optillen van een voet 
na de inspectie. 1/8- 1/4under of overturn . 
Ernstige fouten Ernstige ongehoorzaamheid, 
bokken, schoppen, gooien met het hoofd, verliezen 
van het contact met de leadline of twee handen 
aan de leadline, het vasthouden van de ketting of 
clip, aanraken van het paard met hand of voet. 
Recht voor het paard gaan staan of aan de 
verkeerde kant van het paard . Het uit positie zijn 
tijdens de presentatie. 
Diskwalificatie controle over het paard verliezen, 
verkeerd startnummer, mishandeling, scholing, 
verboden uitrusting of het gebruik van verboden 
hulpmiddelen. Fout pattern, omgooien of aan 
verkeerde kant werken van de pion . Meer dan y. 

over of underturn. 

!Klasse: L5 

90-100 Excellent showmanship, inclusief een 
perfecte lichaamshouding en prestatie van het 
paard .. Vlot en accuraat afgelegd pattern . Hoog 
niveau van professionaliteit 
80-89 Bovengemiddelde prestatie in het afleggen 
van het pattern, Correct Showmanship en correcte 
prestatie van het paard .. Uitstekende 
showman/vrouw, die een kleine fout heeft 
gemaakt. 
70-79 Gemiddelde pattemuitvoering en 
showmanship . Onvoldoende stijl en 
professionaliteit om aan de hogere scorerange te 
voldoen. Boven de gemiddelde showman/vrouw 
die een kleine fout begaat. 
60-69 Uitvoering onder het gemiddelde, snelheid 
en precisie ontbreken. Paard is niet willig of de 
positie of prestatie van de showman/vrouw staan 
een goed showmanship in de weg 
Een gemiddelde showman/vrouw met 2 kleine 
fouten of een excellente showman/vrouw met 1 
grote fout. 
50-59 Bovengemiddelde of gemiddelde 
showman/vrouw met een grote fout of meerdere 
kleine fouten in de uitvoering en/ of presentatie. 
40-49 Een showman/vrouw met een ernstige fout 
of twee of meer grote fouten of meerdere kleine 
fouten in de uitvoering of een showman/vrouw die 
een gebrek aan kennis heeft over het voorbrengen 
en/ of lichaamshouding. 
10-39 Showman/vrouw die meer dan een ernstige 
fout begaat of meerdere grote fouten in de 
uitvoering of houding begaat maar wel het pattern 
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Wedstrijd: 

Datum: 

Klasse: 

Categorie: 

Jury: 

Silverranch Show 

24 februari 2012 

TRAIL 

L5 

Jan Trel 

De jury moet het parcours controleren en heeft het recht en de plicht het parcours te wijzigen. 
De jury mag hindernissen verwijderen of wijzigen die hem/haar onveilig of onneembaar lijken. 

l.%smmlltrtTE:R: 
A$~1l(!Äl~Nrnt>~~N~ 

PLAATSING: 
Het parcours dient minstens 1 uur voor aanvang bekend gemaakt te worden. 

Zes hindernissen --drie verplicht (zie hieronder) en drie vrij te kiezen . 
1. Hek 
2. Minstens 4 balken : Walk-over: 40-60 cm afstand ; verhoogd minstens 55 cm afstand 

Jog-over: 90-105 cm afstand 
Lope-over: 180-210 cm afstand 

3. Achterwaarts: Figuur "L", 'V', "U": minstens 70 cm breedte; Tussen drie of meer markers door 
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0-score Afwijkende volgorde der hindernissen; een hindernis op een andere manier nemen dan voorgeschreven; 5 11 

5 pen : 

3 pen : 

1 pen : 
1/2 pen · 

derde weigering ; niet in de voorgeschreven gang of galop; overdreven of herhaaldelijk aanraken hals; 
afwijken van juiste lijn; buiten parcours rijden 6 12 
Laten vallen object; weigering (meer dan 2 passen weglopen bij de hindernis) ; hek loslaten; 
Hindernis niet afmaken; Buiten de grenzen van de hindernis gaan > 1 voet; Bokken, slaan , stijgeren , staken ; belonen met nana 
Uit de gang vallen > 2 passen ; omgooien of ernstig verstoren van hindernis; buiten grenzen hindernis 1 voet; 
Niet in juiste galop 
Harde aanraking hindernis; 2 voeten in ruimte voor 1; ruimte overslaan; split ; uit gang tot 2 passen 
Zachte aanraking hindernis 

Jog Si de square walk in Walk ~ 

Gate trough Pass stop BU over 
push 3 cones Ie ft lpause 5s walk out 4 poles 
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Western Horsmnship 

Wedstrijd Silverranch Show 

datum 24 februari 2012 

jury Jan Trel 

Catagorie: L5 

Score:de Score wordt gebaseerd op 0-100 met 70 
als gemiddeld. 
+boven gemiddeld, V gemiddeld, - onder gemidd. 
Kleine fouten (m) onderbreking van de gang in stap 
of jog/trot tot 2 passen, tot 1/8 onder of over turn. 
Grote fouten (M) onderbreking van de gang in lope 
of verkeerde galop tot 2 passen, niet stoppen 
binnen l,Sm van het aangewezen punt. Verkeerde 
gang of uit de gang vallen in stap of draf meer dan 
2 passen . Verkeerd aanspringen. Meer dan 1/8 
onder of overturn maar niet meer dan X. Fout in 
contact van de zool van de laars met de stijgbeugel. 
Ernstige fouten Ernstige ongehoorzaamheid, 
bokken, schoppen, gooien met het hoofd, verl iezen 
van stijgbeugel of teugel. Meer dan 2 passen in de 
verkeerde galop. 
Diskwal ificatie Fout in pattern inclusief het gaan in 
een verkeerde gang dan gevraagd wordt. Het 
werken aan de verkeerde kant van een pion of de 
pion omgooien. Meer dan Y. over of onder turn, 
het dragen van een verkeerd startnummer, niet 
volgens voorschrift vasthouden van de teugels, 
schoeiing, niet toegestaan equipment.. 

90-100 Excellent ruiter, inclusief een perfecte 
houding en gebruik van hulpmiddelen . Vlot en 
accuraat afgelegd pattern. Hoog niveau van 
professiena liteit 
80-89 Bovengemiddelde prestatie in het afleggen 
van het pattern, Goed horsemanship en gebruik 
van de hulpen. Uitstekende ruiter, die een kleine 
fout heeft gemaakt. 
70-79 Gemiddelde pattemuitvoering en 
horsemanship. Onvoldoende stijl en 
proffessionatlteit om aan de hogere scorerange te 
vo ldoen. Bovende de gemiddelde ruiter die een 
kleine fout begaat. 
60-69 Uitvoering onder het gemiddelde, snelheid 

en precisie ontbreken. Of de ruiter heeft gebreken 
in zijn houding die goed Horsemanship in de weg 
staan. Of een gemiddelde ruiter met 2 kleine 
fouten of een excellente ruiter met 1 grote fout. • 
S0-59 Bovengemiddelde of gemiddelde ruiter met 
een grote fout of meerdere kleine fouten . Een 
ruiter die een gebrek aan rijvaardigheid en kennis 
van de juiste houding ontbeert. 
40-49 Een ruiter met een ernstige fout of twee of 
meer grote fouten of meerdere kleine fouten in de 
uitvoering of een ruiter die een gebrek aan 
rijvaardigheid en kenn is van de juiste 
lichaamshouding demonstreert. 
10-39Deelnemer die meer dan een ernstige fout 
begaat of meerdere grote fouten in de uitvoering 
of houding begaat maar wel het pattern zonder 
diskwalificatie voltooit. 

Minor = m Scores: : +boven gemiddeld, V gemiddeld, - onder gemiddeld 
Major = M 
Servere = S 
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Wedstrijd: 

Datum: 

Klasse: 

Categorie: 

Jury: 

Silverranch Show 

24 februari 2012 

TRAIL 

L4 

Jan Trel 

De jury moet het parcours controleren en heeft het recht en de plicht het parcours te wijzigen. 
De jury mag hindernissen verwijderen of wijzigen die hem/haar onveilig of onneembaar lijken. 

Het parcours dient minstens 1 uur voor aanvang bekend gemaakt te worden . 

Zes hindernissen -- drie verplicht (zie hieronder) en drie vrij te kiezen. 
1. Hek 
2. Minstens 4 balken : Walk-over: 40-60 cm afstand ; verhoogd minstens 55 cm afstand 

Jog-over: 90-105 cm afstand 
Lope-over: 180-210 cm afstand 

3. Achterwaarts: Figuur "L", 'V', "U": minstens 70 cm breedte; Tussen drie of meer markers door 

PLAATSING: 

7 

2 8 

3 9 

4 10 

0-score Afwijkende volgorde der hindernissen ; een hindernis op een andere manier nemen dan voorgeschreven ; 5 11 

5 pen : 

3 pen : 

1 pen : 
1/2 pen · 

derde weigering ; niet in de voorgeschreven gang of galop; overdreven of herhaaldelijk aanraken hals; 
afwijken van juiste lijn ; buiten parcours rijden 6 12 
Laten vallen object; weigering (meer dan 2 passen weglopen bij de hindernis); hek loslaten; 
Hindernis niet afmaken; Buiten de grenzen van de hindernis gaan > 1 voet; Bokken , slaan, stijgeren , staken; belonen met nana 
Uit de gang vallen > 2 passen ; omgooien of ernstig verstoren van hindernis; buiten grenzen hindernis 1 voet; 
Niet in juiste galop 
Harde aanraking hindernis; 2 voeten in ruimte voor 1; ruimte overslaan; split ; uit gang tot 2 passen 
Zachte aanraking hindernis 

walk Jog Lope si de stop ~ 

over over Gate Jog Pass turn R 
bridge 4 poles trough R B.U. 
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Western Horsmnship 

Wedstrijd Sirverranch Show 

datum 24 februari 2012 

jury Jan Trel 

Catagorie: L4 

Score :de Score wordt gebaseerd op 0-100 met 70 
als gemiddeld. 

+ boven gemiddeld, V gemiddeld, - onder gemidd. 
Kleine fouten (m) onderbreking van de gang in stap 

of jog/trot tot 2 passen, tot 1/8 onder of over turn. 
Grote fouten (M) onderbreking van de gang in lope 

of verkeerde galop tot 2 passen, niet stoppen 
binnen 1,5m van het aangewezen punt. Verkeerde 
gang of uit de gang vallen in stap of draf meer dan 
2 passen . Verkeerd aanspringen. Meer dan 1/8 
onder of overturn maar niet meer dan Y.. Fout in 
contact van de zool van de laars met de stijgbeugel. 
Ernstige fouten Ernstige ongehoorzaamheid, 
bokken, schoppen, gooien met het hoofd, verliezen 
van stijgbeugel of teugel. Meer dan 2 passen in de 
verkeerde ga I op. 
Diskwalificatie Fout in pattern inclusief het gaan in 
een verkeerde gang dan gevraagd wordt. Het 

werken aan de verkeerde kant van een pion of de 
pion omgooien. Meer dan Y. over of onder turn, 
het dragen van een verkeerd startnummer, niet 
volgens voorschrift vasthouden van de teugels, 
schoeiing, niet toegestaan equipment.. 

90-100 Excellent ruiter, inclusief een perfecte 

houding en gebruik van hulpmiddelen . Vlot en 
accuraat afgelegd pattern. Hoog niveau van 
professionaliteit 

80-89 Bovengemiddelde prestatie in het afleggen 
van het pattern, Goed horsemanship en gebruik 
van de hulpen . Uitstekende ruiter, die een kleine 
fout heeft gemaakt. 
70-79 Gemiddelde pattemuitvoering en 
horsemanship. Onvoldoende stijl en 

proffessionatlteit om aan de hogere scorerange te 
voldoen. Bovende de gemiddelde ruiter die een 

kleine fout begaat. 
60-69 Uitvoering onder het gemiddelde, snelheid 

en precisie ontbreken . Of de ruiter heeft gebreken 

in zijn houding die goed Horsemanship in de weg 
staan . Of een gemiddelde ruiter met 2 kleine 
fouten of een excellente ruiter met 1 grote fout. 
S0-59 Bovengemiddelde of gemiddelde ruiter met 
een grote fout of meerdere kleine fouten. Een 
ruiter die een gebrek aan rijvaardigheid en kennis 
van de juiste houding ontbeert. 
40-49 Een ruiter met een ernstige fout of twee of 
meer grote fouten of meerdere kleine fouten in de 
uitvoering of een ruiter die een gebrek aan 
rijvaardigheid en kennis van de juiste 

lichaamshouding demonstreert. 
10-39Deelnemer die meer dan een ernstige fout 
begaat of meerdere grote fouten in de uitvoering 
of houding begaat maar wel het pattern zonder 
diskwalificatie voltooit. 

Minor -m Scores: : + boven gemiddeld, V gemiddeld, - onder gemiddeld 
Major =M 
Servere = S 

Manouvres 

W/0 En try Score WIJ R.lope Jog l.Lope J/W/BU Comments 
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Wedstrijd: 

Datum: 

Klasse: 

Categorie: 

Jury: 

Silverranch Show 

24 februari 2012 

TRAIL 

L3 

Jan Trel 

De jury moet het parcours controleren en heeft het recht en de plicht het parcours te wijzigen . 
De jury mag hindernissen verwijderen of wijzigen die hem/haar onveilig of onneembaar lijken. 

Het parcours dient minstens 1 uur voor aanvang bekend gemaakt te worden. 

Zes hindernissen --drie verplicht (zie hieronder) en drie vrij te kiezen . 
1. Hek 
2. Minstens 4 balken: Walk-over: 40-60 cm afstand; verhoogd minstens 55 cm afstand 

Jog-over: 90-105 cm afstand 
Lope-over: 180-210 cm afstand 

3. Achterwaarts: Figuur "L", 'V", "U": minstens 70 cm breedte; Tussen drie of meer markers door 

W~:SUR~J RUl'fUt 
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PLAATSING: 
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10 

0-score Afwijkende volgorde der hindernissen; een hindernis op een andere manier nemen dan voorgeschreven ; 5 11 

5 pen : 

3 pen : 

1 pen : 
1/2 pen· 

derde weigering ; niet in de voorgeschreven gang of galop; overdreven of herhaaldelijk aanraken hals; 
afwijken van juiste lijn; buiten parcours rijden 6 12 
Laten vallen object; weigering (meer dan 2 passen weglopen bij de hindernis); hek loslaten; 
Hindernis niet afmaken; Buiten de grenzen van de hindernis gaan > 1 voet; Bokken, slaan, stijgeren , staken ; belonen met nana 
Uit de gang vallen > 2 passen; omgooien of ernstig verstoren van hindernis; buiten grenzen hindernis 1 voet; 
Niet in juiste galop 
Harde aanraking hindernis; 2 voeten in ruimte voor 1; ruimte overslaan; split; uit gang tot 2 passen 
Zachte aanraking hindernis 

Jog walk piek up Jog stop ~ 

gate over Gate over pu down over turn left 
4 poles bridge pole back up 

Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penalt Score 
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Showmanship at halter 

Wedstrij d Silverranch Show 

datum 24 februari 2012 

jury Jan Trel 

Score:de Score wordt gebaseerd op 0-100 met 70 
als gemiddeld . 
+ boven gemiddeld, V gemiddeld, - onder 
gemiddeld. 
Kleine fouten (m) onderbreking van de gang in stap 
of jog/trot gedurende 1 pas, tijd ens de draai het 
pivotbeen optil len en weer op dezelfde plaats 
neerzetten . 
Grote fouten (N iet de juiste gang laten zien of niet 
stoppen binnen 1,5 m van de aa ngewezen plek. 
Onderbreking van de gang in stap of jog meer dan 
1 pas. 
Optil len van het pivotbeen, optillen van een voet 
na de inspectie. 1/ 8 -1/4under of overt urn . 
Ernstige fouten Ernstige ongehoorzaamheid, 
bokken, schoppen, gooien met het hoofd, verliezen 
van het contact met de leadline of twee handen 
aan de leadl ine, het vasthouden van de ketting of 
cl ip, aanraken van het paard met hand of voet. 
Recht voor het paard gaan staan of aan de 
verkeerde kant van het paard . Het uit positie zijn 
ti jdens de presentatie. 
Diskwalificatie controle over het paa rd verliezen, 
verkeerd startnummer, mishandeling, scholing, 
ve rboden uitrust ing of het gebruik van verboden 
hu lpmiddelen. Fout pattern, omgoo ien of aan 
verkeerde kant werken van de pion. Meer dan y. 

over of underturn. 

!Klasse: L3 

90-100 Excellent showmanship, inclusief een 
perfecte lichaamshouding en prestatie van het 
paard .. Vlot en accuraat afgelegd pattern . Hoog 
niveau van professionaliteit 
80-89 Bovengemiddelde prestatie in het afleggen 
van het pattern, Correct Showmanship en correcte 
prestat ie van het paard . . Uit stekende 
showman/vrouw, die een kleine fout heeft 
gemaakt. 
70-79 Gemiddelde pattemuitvoering en 
showmanship. Onvoldoende stijl en 
professionaliteit om aan de hogere scorerange te 
voldoen . Boven de gemiddelde showman/vrouw 
die een kleine fout begaat. 
60-69 Uitvoering onder het gemiddelde, snelheid 
en precisie ontbreken. Paard is niet wil lig of de 
positie of prestatie van de showman/vrouw staan 
een goed showmanship in de weg 
Een gemiddelde showman/vrouw met 2 kleine 
fouten of een excellente showman/vrouw met 1 
grote fout. 
S0-59 Bovengemiddelde of gemiddelde 
showman/vrouw met een grote fout of meerdere 
kleine fouten in de uitvoering en/ of presentatie. 
40-49 Een showman/vrouw met een ernst ige fout 
of twee of meer grote fouten of meerdere klei ne 
fouten. in de uitvoering of een showman/vrouw die 
een gebrek aan kennis heeft over het voorbrengen 
en/ of lichaamshouding. 
10-39 Showma n/vrouw die meer dan een ernst ige 
fout begaat of meerdere grote fouten in de 
uitvoering of houding begaat maar wel het pattern 
zonder d"sk IT f I I Wa I ICa Ie VO tOO it 
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Major =M 

Scores: : + boven gemiddeld, V gemiddeld, - onder gemddeld 

Servere = S 
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Wedstrijd • 

Datum• 

Klasse• 

Categorie• 

Jury• 

Silverranch Show 

24 februari 2012 

REINING 

L3 

Jan Trel 

Pattern L3-1 

Penalt1es: 2 punten: Geen reKening houden met marKers bij stops en rollbacKs 
U1t de gang vallen 

Scores: 

Freeze up in spins en rollbacKs 
Bij walK-in pattern : niet stoppen ot in stap zijn voor galopaanzet 
Bij run-in pattern: met in galop zijn voor de 1e marKer 

5 punten: GebruiK van sporen voor de singel 
GebruiK van de vriJe hand om angst te bewerKstelligen 
AanraKen van zadel ot paard met de vrije hand 
Grove ongehoorzaamheid incl. schoppen, boKKen, bijten 

-1,5 =verschriKKelijK 
-1 = zeer slecht 

-0 ,5 = slecht 
0 = gemiddeld 

0,5 =goed 
1 = zeer goed 

1 ,5 = uitsteKend 

Voor ovenge penaltles (verkeerde gangen draven onder of overspmnen) zie regelboek 

3 circl R 3 circl L '12 circl R run mid . 2 spins 

kl/gs/gs kl/gs/gs run mid . run mid . stop R 

change change r. b. R r.b. L bu 
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Wedstrijd : 

Datum: 

Klasse: 

Categorie: 

Jury: 

Silverranch Show 

24 februari 2012 

TRAIL 

L2 

Jan Trel 

De jury moet het parcours controleren en heeft het recht en de plicht het parcours te wijzigen . 
De jury mag hindernissen verwijderen of wijzigen die hem/haar onveilig of onneembaar lijken. 

Het parcours dient minstens 1 uur voor aanvang bekend gemaakt te worden. 

Zes hindernissen --drie verplicht (zie hieronder) en drie vrij te kiezen . 
1. Hek 
2. Minstens 4 balken: Walk-over: 40-60 cm afstand; verhoogd minstens 55 cm afstand 

Jog-over: 90-105 cm afstand 
Lope-over: 180-210 cm afstand 

3. Achterwaarts: Figuur "L", 'V', "U": minstens 70 cm breedte; Tussen drie of meer markers door 
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PLAATSING: 
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0-score Afwijkende volgorde der hindernissen; een hindernis op een andere manier nemen dan voorgeschreven; 5 11 

5 pen : 

3 pen : 

1 pen : 
1/2 pen · 
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derde weigering ; niet in de voorgeschreven gang of galop; overdreven of herhaaldelijk aanraken hals; 
afwijken van juiste lijn ; buiten parcours rijden 6 12 
Laten vallen object; weigering (meer dan 2 passen weglopen bij de hindernis); hek loslaten; 
Hindernis niet afmaken; Buiten de grenzen van de hindernis gaan > 1 voet; Bokken, slaan , stijgeren , staken; belonen met hand 
Uit de gang vallen > 2 passen ; omgooien of ernstig verstoren van hindernis; buiten grenzen hindernis 1 voet; 
Niet in juiste galop 
Harde aanraking hindernis; 2 voeten in ru imte voor 1; ruimte overslaan ; split ; uit gang tot 2 passen 
Zachte aanraking hindernis 

walk Jog lope B.U. side pass ~ 

over over over Key hole Ie ft Gate 
bridge 4 poles 4 poles pivot L 
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Western Horsmanship 

Wedstrijd Silverranch Show 

datum 24 februari 2012 

jury Jan Trel 

Catagorie: L2 

Score:de Score wordt gebaseerd op 0-100 met 70 
als gemiddeld. 
+boven gemiddeld, V gemiddeld,- onder gemidd . 
Kleine fouten (m) onderbreking van de gang in stap 
of jog/trot tot 2 passen, tot 1/8 onder of over turn . 
Grote fouten (M) onderbreking van de gang in lope 
of verkeerde galop tot 2 passen, niet stoppen 
binnen 1,5m van het aangewezen punt. Verkeerde 
gang of uit de gang vallen in stap of draf meer dan 
2 passen. Verkeerd aanspringen. Meer dan 1/8 
onder of overturn maar niet meer dan Y. . Fout in 
contact van de zool van de laars met de stijgbeugel. 
Ernstige fouten Ernstige ongehoorzaamheid, 
bokken, schoppen, gooien met het hoofd, verl iezen 
van stijgbeugel of teugel . Meer dan 2 passen in de 
verkeerde galop. 
Diskwalificatie Fout in pattern inclusief het gaan in 
een verkeerde gang dan gevraagd wordt . Het 
werken aan de verkeerde kant van een pion of de 
pion omgooien. Meer dan Y. over of onder turn, 
het dragen van een verkeerd startnummer, niet 
volgens voorschrift vasthouden van de teugels, 
schoeiing, niet toegestaan equipment.. 

90-100 Excellent ruiter, inclusief een perfecte 
houding en gebruik van hulpmiddelen . Vlot en 
accuraat afgelegd pattern. Hoog niveau van 
professionaliteit 
80-89 Bovengemiddelde prestatie in het afleggen 
van het pattern, Goed horsemanship en gebruik 
van de hulpen . Uitstekende ruiter, die een kleine 
fout heeft gemaakt. 
70-79 Gemiddelde pattemuitvoering en 
horsemanship. Onvoldoende stijl en 
proffessionatlteit om aan de hogere scorerange te 
voldoen . Bovende de gemiddelde ruiter die een 
kleine fout begaat. 
60-69 Uitvoering onder het gemiddelde, snelheid 

en precisie ontbreken . Of de ruiter heeft gebreken IV'\ 
in zijn houding die goed Horsemanship in de weg r ' . \ 
staan. Of een gemiddelde ruiter met 2 kleine -// 
fouten of een excellente ruiter met 1 grote fout. 
50-59 Bovengemiddelde of gemiddelde ruiter met 
een grote fout of meerdere kleine fouten . Een 
ruiter die een gebrek aan rijvaardigheid en kennis M 
van de juiste houding ontbeert. 
40-49 Een ruiter met een ernstige fout of twee of '-.../ 
meer grote fouten of meerdere kleine fouten in de 
uitvoering of een ruiter die een gebrek aan ._.Sy' 
rijvaardigheid en kennis van de juiste .__,/ 
lichaamshouding demonstreert. 
10-39Deelnemer die meer dan een ernstige fout 
begaat of meerdere grote fouten in de uitvoering 
of houding begaat maar wel het pattern zonder 
diskwalificatie voltooit. 

Minor =ê Scores: : + boven gemiddeld, V gemiddeld, -onder gemiddeld 
Major M 
Servere = S 

Manouvres 

W/0 En try Score Jog R.Lope J/Lylft Jog Crc St/BU Comments 

Number 1 2 3 4 5 
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L, 

Wedstrijd • 

Datum• 

Klasse 

Categorie• 

Jury 

Silverranch Show 

24 februari 2012 

REINING 

L2-L 1 

Jan Trel 

Pattem 2 

Penalties: 2 punten: Geen rekening houden met markers bij stops en railbacks 
Uit de gang va llen 

Scores: 

Freeze up in spins en railbacks 
Bij wa lk-in pattern : niet stoppen ot in stap zijn voor galopaanzet 
Bij run-in pattern: niet in galop zijn voor de 1e marker 

5 punten: Gebruik van sporen voor de singel 
Gebruik van de vrije hand om angst te bewerkstell igen 
Aanraken van zadel ot paard met de vrije hand 
Grove ongehoorzaamheid inc l. schoppen, bokken, bijten 

-1,5 = verschrikkel ijk 
-1 = zeer slecht 

-0,5 = slecht 
0 = gemiddeld 

0,5 = goed 
1 =zeer goed 

1 ,5 = uitstekend 

Voor ovenge penaltJes (verkeerde gangen draven onder- of overspinnen) zie regelboek 

3 ci rcl R 3 circl L 1/2 cirkle f; run run m 4 spins 

kl-gs-gs kl -gs-gs run m midden si. stop R 

change change r. b. R r.b . L b.u. 3m 
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