
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА 6 ГОД. КОНЕ 

Състезание :  __________________________________________  Дата :  __________________________________  

 *Главата на коня трябва да запази позицията си стабилна /непроменена/ при промяната на контакта/подаването и           
прихващането на поводите/ 

 

Стартов No :  ______  Име : ______________________________ НФ : __________ Кон : ___________________________   

Времетраене 5'00'' (само за информация) чл. 428 – Транзела 

 

 Тест 

A Влизане на работен тръс 
X Спиране – поздрав, продължаване на работен тръс 
C Езда наляво 

EX Полукръг 10м в диаметър наляво 
XB Полукръг 10м в диаметър надясно 

BFAK Работен тръс 
KXM Среден тръс 
MCH Събран тръс 

SV Рамото вътре наляво 
VL Полукръг наляво 10м в диаметър 
LS Полупристъпване наляво 

SHCM Събран тръс 
RP Рамото вътре надясно 
PL Полукръг 10м в диаметър 
LR Полупристъпване надясно 

RMCH Събран тръс 
HXF Удължен тръс 

FA Събран тръс 
A Спиране – отстъпване 4-5 крачки и продължаване на среден ходом 

KLB Среден ходом 
BIH Удължен ходом 
HC Среден ходом 

C Продължаване на събран галоп надясно 
PV Полукръг 20m диаметър с подаване и вземане на повода за няколко крачки* 
VE Събран галоп 

EIM Промяна на посоката 
Близо до I Летяща смяна на крака 

MCH Събран галоп 
HEK Удължен галоп 
KAF Събран галоп 
FLE Промяна на посоката 

Близо до L Летяща смяна на крака 
ESRB Среден галоп, между S и R полукръг 20m в диаметър 

BFA Събран галоп 
преди A Събран тръс 

A Езда по средната линия 
X Спиране – неподвижност - поздрав 

 
* главата на коня трябва да остава в същата позиция 



FEI тест за 6 год. коне 
Общи оценки 

 

Подпис:………………………….. 

Президент на съдийската комисия 
 

Оценка на отделните елементи  Коментари Оценки 
1. Тръс 
Ритъм, отпуснатост, еластичност, импулс, 
пружиниращ гръб, ,покриване на терен, 
желание и способност на коня да се събира. 

  

2. Ходом 
Ритъм, отпуснатост, активност, покриване на 
терен. 

  

3.  Галоп  
Ритъм, гъвкавост, еластичност и естествен 
баланс, импулс, желание и способност на 
коня да се събира, покриване на терен, 
тенденция задтилъкът да остава най-високата 
точка 

  

4. Подчинение 
Стандарти на обучение на база 
„тренировъчна скала“(отпуснатост, 
контакт, правота) 
Подчиненост, включително различните 
движения.  
Преходите в алюрите. 

  

5. Перспектива 
Потенциал на коня за обездка. Умението да 
се събира и да поема тежестта си 

  

Общ максимален сбор (50)   

Умножени по 2 = общ резултат   

Грешки в програмата 

1-ва грешка = - 0,5%. от общата оценка 

2-ра грешка = - 1%  от общата оценка 

3-та грешка = изключване  

Други грешки – 0,5% от общата оценка за 
всяка грешка. Вижте чл. 430.6.2 от 
Правилника по обездка   

  

ОБЩ РЕЗУЛТАТ   

КРАЕН РЕЗУЛТАТ В % :   

 
Оценки от 0 до 10, разрешени десетичните знаци (e.g. 7.3 or 8.7) 
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