Tarbehobuse rakendikasutuse katse
Tarbehobuse rakendikasutuse katsele lubatakse osalema hobused alates nende
kolmanda eluaasta täitumisest kuupäevaliselt.
Katsete aluseks on korrektse treeningu pidepunktid. Katsete eesmärgiks on hinnata
hobuste iseloomu, rahulikku meelt, alluvust ja kõigitist sobivust tarbekasutusse
erinevatel ülesannetel. Samuti hinnata hobuse käitumist ja toimetulekut väljaspool
kodu ning uute olukordadega kohanemist.
Hinnatavaks on pelgalt hobune. Hindajate ülesandeks on nii palju kui võimalik eraldada
hobuse juhi sooritus hobuse omast.
Kõigil katsetel on lubatud kõrvalseisja juhendamine kuid otsese sekkumise korral
kaotab osalev paar vastava soorituselemendi juures hindepunkte. Hindajatel on
seejuures õigus paluda üksiku harjutuse kordamist, et hinnata juhendamise mõju ja
osatähtsust.
Eesmärgiks on kõigi harjutuste sooritamine lõdvestunult, tähelepanu säilitades ja
märgatava teotahte ning kerge alluvusega.
Kutsaril peab olema piits. Kasutada võib nii loogaga rakendust, sorirakendust kui
loogata töö- ja sõidurakendit, traavispordirakendust. Lubatud on kasutada
rakendispordis lubatud suulisi. Kasutada võib nii kaherattalist kaarikut kui neljarattalist
vankrit. Kiiver on täiskasvanul kutsaril soovituslik, lastel kohustuslik.
Vajalik varustus:
1.
Ülesannete tähistamiseks vajalikud koonused või muud rajatähised.
2.
Vineer või piisava tugevusega laudisplaat minimaalsete mõõtudega 2x3m
“sillaks”.
3.
Latid harjutuste üles seadmiseks.
4.
Piiratud või tähistatud väljak , mille suurus võimaldab katse ettenähtud
mõõtudes harjutuste läbiviimist.
Katse sisu ja hinnatavad punktid
1.
Juhi valmis rakendatud hobune väljakule. Peata hobune 30 sekundiks ja tervita
kohtunikke.
2.
Jätka traavis ning soorita ettenähtud kohas ja järjekorras serpantiin koonuste
vahel. (Koonuste kaugus väljaku servast minimaalselt 10m ja omavaheline kaugus 7m).
3.
Jätka traavis mööda väljaku äärt tähiseni C. Suunaga paremale 20m poolring,
suunamuutus sujuvalt ning 20m ring vasakule, suunamuutus sujuvalt ning 20m
poolring paremale. Üleminek sammule C- s.

4.
Jätka sammus läbi maalattidega tähistatud L kujulise “tunneli”. Tunneli väliskülje
mõõdud 6+6m ja siseküljel 3+3m. Tunneli laius 3m.
5.
Jätka sammus üle “silla”
6.
Jätka sammus järgmise tähiseni ja tee peatus. Taanda 3-5 sammu. Jätka
sammus.
7.
Juhi hobune sammus tähiseni A, tervita kohtunikke ja välju väljakult

