MHKHSZ LOVAS ALAKI MINŐSÍTŐ FELADATSOR
40x80 négyszög, a sarkokon lévő betűk (K, H, F, M) a saroktól 10 m-re vannak.
Bíró:_________________
Egyesület neve:_________________________________
Lovasok száma:____

Képviselt korszak:_______________________________
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Bevonulás kettesével, lépésben, majd a
bal kézre
„Felkanyarodás balra!- Indulj!- Járőr
állj!”
Elöljáró fogadása
Az Elöljáró C-től érkezik.
Vezényszavak és végrehajtás önálló!
„Oszolj!”
Sor felállítása
„Sorba!- Beosztás!- N huszár közép! Vigyázz!- Igazodás!- Vigyázz!”
Mozgás arcvonallal
„Irány utánam, lépést indulj!”
„Kanyarodás jobbra!- Indulj!Egyenest!”
„Jobbra kanyarodj!- Egyenest!”
„Ügetést indulj!”
„Jobbra kanyarodj!- Egyenest!”
„Húzódás jobbra!- Indulj!- Egyenest!”
„Lépést!”
„Átkanyarodást balra!- Indulj!Egyenest!”
Tagoszlop alakítása, tagoszlop mozgása,
tagoszlop fejlődése
„Kettesével jobbra előre!- Ügetést indulj!
„Balra kanyarodj!- Egyenest!- Balra
kanyarodj!- Egyenest!”
„Balra előre fejlődni!- Él osztag lépést!Balra kanyarodj! Egyenest!- Balra
kanyarodj!- Egyenest!”
„Balra kanyarodj!- Egyenest!”
„Járőr állj!”
„Kettesével jobbra!- Ügetést indulj!”Jobbra kanyarodj!”- Egyenest!”
„Jobbra kanyarodj!- Egyenest!”„Négyesével!- Lépést!”
„ Kettesével!- Ügetést indulj!”
„Jobbra kanyarodj!”- Egyenest!- Jobbra
kanyarodj!- Egyenest!”
„Jobbra kanyarodni és fejlődni!- Indulj!Él osztag lépést”!”
„Járőr állj!”
Fordulatok álló helyben
„Jobbra át!”
„Balra arc!”
„Hátra arc!” – „Hátra arc!”
10 perc „mozdulatlanság”
„Járőr vigyázz!- Pihenj!”

Szorzó

Pontszám és megjegyzés
(0-10)
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Díszmenet
„Járőr vigyázz! Négyesével jobbra
előre!- Lépést indulj!- Irány utánam!”
„Ügetést indulj!- (Vágtát indulj!)”
„Jobbra nézz!”
„Járőr! Vigyázz!- (Ügetést!)- Lépést!”
„Felkanyarodás balra!- Indulj!”
„ Járőr állj!” (Pk. kardot rejt)
Lóról
„Járőr vigyázz!- Lóról!”
„Vigyázz!- Pihenj!”
„Szárat le, kengyeleket fel!”
„Sorba igazodj!”
Négyszög elhagyása
„Irány utánam egyesével lépést indulj!”
(négyszöget A-nál elhagyni)

Tanügetésben: 3x
Rövid vágtában: 5x

Ez alatt történik a küllemi szemle
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Zölddel a program korábbi változatához képesti módosításokat jelöltem!
A lovas alaki feladatsort a korabeli szabályzatok szerint minden huszárnak kivont karddal
kellett lovagolni. Tekintettel arra, hogy 2016 évben csak alapminősítést tartunk, a feladaton
egyszerűsítettünk. Csak a parancsnok lovagol kivont karddal, a többieknél a kard nem
kerül kirántásra! Vonatkozik ez az elöljáró fogadására és a díszmenetre is, mindkét esetben a
tiszteletadás fővetéssel történik. Az ügetés a programban minden esetben tanügetést
jelent!
A mozgásban végrehajtott feladatoknál nem elsősorban pontosan a betűknél történő
végrehajtást bírálják, de a koreográfia jelentős mértékben nem tolódhat el. A megállásoknál
(mindig az „X-nél vannak) már ügyelni kell arra, hogy az alakzat közepe a betűnél legyen.
Minden feladatra 10 pont adható, ez kerül a szorzókkal korrigálásra. A szorzók a feladat
terjedelmét és/vagy fontosságát súlyozzák.
A bírák a csapatok gyakorlatait nem egymáshoz képest, hanem a tökéletes, szabályzat szerinti
végrehajtáshoz viszonyítják!
10 pont az adott elem tökéletes végrehajtására adható, amikor a vezényszó
(vezényszavak) pontos(ak), az igazodás és érintkezés folyamatos és az alaki elem a
szabályzat szerinti nyomvonalon történik meg, a feladatsorban leírt jármódban,
megállás esetén pontosan a betűnél történik.
Levonások kihagyásért és tévesztésért Tévesztésnél és kihagyásnál meg kell állítani a
mozzanatot (csengő) és a hibától újra kell kezdeni. Pontszám tekintetében minden kihagyás és
tévesztés 50% pontlevonással jár az adott feladatra vonatkoztatva. A 3. tévesztés kizárást von
maga után!
Tévesztésnek minősül a feladatok felcserélése, a nem megfelelő jármódban történő
végrehajtás, a részleges - szélső ló általi-pályaelhagyás.
Kizárást von maga után, az is, ha kettő vagy annál több ló pályán kívülre kerül.

Szerezhető pontszám: 370 pont

Elért pontszám:

Összefoglaló megjegyzés:

_______________________
Bíró aláírása
Bábolna,………………………………..

-

