ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА 5 ГОДИШНИ КОНЕ /АМАТЬОРИ/
Състезател ___________________________________________ Кон ______________
Клуб __________________________________________ Гр.(с)_________________________

A
Х
C

2

CB
ВХ
ХЕ
VKAF

3

4

Влизане на работен
тръс
Спиране-поздрав,
продължаване на
работен тръс
Езда на дясно
Работен тръс
Полукръг 10m в
диаметър надясно
Полукръг 10m в
диаметър наляво
Събран тръс

FXH
H

Среден тръс
Работен тръс

CA

Серпантина от 3
извивки (докосвайки
дългата страна на
манежа)

5

KXM
MC

6

C

Среден тръс
Събран тръс
Спиране - отстъпване
(една конска
дължина) и
незабавно
продължаване на
среден ходом

10

10

10

10

10

10

2

Насоки
Крайна
оценка

1

Упражнение

Оценка

Буква

Коефициент

N

Манеж 20 x 60 m / Art. 428 - транзела

Максимална
оценка

Time 5'00'' (само за информация)

Коректност на тръса и
преходите. Прецизност при
движението по средната
линия и спирането.
Подготовка за спирането,
нeподвижност. Реакция при
тръгването. Контакт и задтилък
Равномерност, баланс,
енергичност, огъване.
Плавност при промяна на
огъването и посоката. Правота
по средната линия.
Прецизност и симетрия на
полукръговете
Равномерност, баланс,
ангажираност, задминаване,
удължаване на рамката.
Правота
Равномерност, баланс,
енергичност, огъване.
Плавност при промяна на
посоката и огъването.
Симетричност на извивките
Равномерност, баланс,
ангажираност, задминаване,
удължаване на рамката.
Правота. Сбор
Качеството на спирането и
преходите. Пропускливост на
помощите/движението е
ненакъсано и преминава през
цялото тяло на коня/.
Правота и запазване на 2-та
такта.

Забелжки

7

HB

Среден ходом

BK

K

Среден ходом, и нека
конят да се протегне
на дълъг повод
Прихващане на
поводите

8

KA

Среден ходом

9

A
AFB

Работен галоп наляво
Работен галоп

10

2

Прихващане без съпротива
Плавност и баланс на прехода.
Качеството на галопа.

10

Качеството на галопа.
Прецизност при влизане в
ъгъла.
Удължаване на галопните
махове и рамката. Прецизност
на ездовата линия. Тенденция
задтилъкът да е най-високата
точка.

10
BRSE

Е
10

11

12

Среден
галоп.Полукръг 20m
в диаметър между R
иS
Събран галоп

KDE

Полукръг 10m в
диаметър, връщане
на пътеката в Е

EH

Контра галоп

Преди
H

Равномерност, гъвкавост на
гърба, активност, покриване на
терен, свобода на раменете.
Праволинейност

Плавност и баланс на двата
прехода.Сбор
Качеството на галопа, баланс,
способността на коня да поема
тежестта си. Огъването,
размер и форма на поукръга.

10

Проста смяна на
крака

10

2

ME

Промяна на посоката

10

2

EK

Контра галоп

Качеството на контра галопа.
Запазване на баланса. Правота
Реакция на помощите,
плавност и баланс на
преходите. Правота. 3-5 ясни
крачки ходом. Качеството на
галопа
Качеството на галопа, баланс,
способността на коня да поема
тежестта си. Прецизност на
ездовата линия.
Качеството на контра галопа.
Запазване на баланса. Правота

13

14

15

K

Работен тръс

KAFP

Работен тръс

PV

Полукръг 20m в
диаметър на
облекчен тръс, нека
конят да се протегне
на дълъг повод

между
VиK
A
X

Прихващане на
повода
Езда по средната
линия
Спиране, неподвижност, поздрав.

Плавност и баланс на прехода.
Равномерност на тръса.
Прецизност при влизането в
ъглите. Правота

10

10

2

Качеството на тръса, правота и
баланс при спирането. Контакт
и задтилък.

10

Общи оценки:
1 ПОЗИЦИЯ и СЕДЕЖ на ЕЗДАЧА
(коректност и ефективност при употреба
на помощите)

Общо

Поддържане на ритъм и
баланс. Постепенно
удължаване на шията напред и
надолу. Прихващане на
поводите без съпротива.
Размер и форма на полукръга

Забележки:

10

220

2

КРАЙНА ОЦЕНКА в %

Грешки в програмата:
( по чл. 430.6.1 от Правилника)
1-ва грешка = - 0,5%. от общата оценка
2-ра грешка = - 1% от общата оценка
3-та грешка = изключване
2 точки да бъдат извадени за всяка друга грешка. Вижте чл. 430.6.2 от Правилника по обездка
Съдия: ………………………………………..
Буква

’’..........’’

