
FREESTYLE TRAIL 
 
Dit onderdeel geeft de deelnemer de mogelijkheid om een Trail pattern op eigen geselecteerde 
muziek uit te voeren, waarbij deze zelf de volgorde van de hindernissen bepaald. 
 
De deelnemer dient zijn muziek en kleding zelf te kiezen. De keuze van de muziek ligt bij de 
deelnemer,  dit moet in overeenstemming zijn met het pattern en de tijdsbepaling.  
 
De showorganisatie bepaalt de posities van alle hindernissen en stelt deze beschikbaar via een 
getekend pattern. De deelnemer bepaalt zelf de volgorde waarop waarin deze hindernissen worden 
genomen, waarmee men tracht de trail-vaardigheden van het paard optimaal aan het publiek te 
tonen. Alle hindernissen blijven gedurende de gehele klasse op dezelfde positie staan. 
 
A. Iedere deelname mag niet langer dan 4 minuten duren en moet minstens de volgende 
hindernissen bevatten: 
- 1 keer minstens 4 opeenvolgende balken in walk, jog of lope; 
- 1 keer een back up tussen 2 balken (breedte tussen balken volgens regelboek); 
- 1 keer het openen, doorgaan en sluiten van het hek (van willekeurige kant). 
 
B. Andere hindernissen (conform regel 649) zijn niet verplicht maar mogen, als deze voorkomen  in 
het pattern, wel worden uitgevoerd. Herhalingen van alle hindernissen is toegestaan met een 
maximum van 2 keer. 
 
C. De gangen, walk, jog en lope moeten minstens 1 keer tijdens het verrijden van het pattern 
voorkomen. Dit mag tussen de hindernissen of in combinatie met een hindernis (maar alleen als de 
gang normaliter bij de te nemen hindernis is toegestaan). 
 
D. Het weglaten van één of meer verplichte manoeuvres of gangen, of het volbrengen van het 
pattern buiten de tijdslimieten geeft een 0-score. 
 
E. Iedere keer als een deelnemer een hindernis overwint krijgt deze een score gebaseerd op 
correctheid, moeilijkheidsgraad, vlotheid, stijl en totaalindruk van de voorstelling. Per hindernis geldt 
dat de gemiddelde score van alle pogingen op die hindernis de eindscore bepaalt.  
 
F. De deelnemer krijgt punten voor de trail hindernissen en de voor de totale artistieke waarde. 
Onder artistieke waarde wordt o.a. verstaan het geheel van kleding, muziek en uitvoeringen van 
eventuele bijzondere manoeuvres. Het totaal van alle scores bepaalt de uitslag. 


