ВТОРИ ТЕСТ ЗА 4-ГОДИШНИ КОНЕ

Буква:

Предназначен да покаже, че конят се движи гъвкав и свободно напред, в постоянен уравновесен ритъм,
приемащ контакта с трензелата. Упражненията на тръс могат да бъдат изпълнени както на манежен така и на
облекчен тръс, освен там, където ясно е посочено как да бъде изпълнено. Спиранията могат да бъдат изпълнени
и през преход на ходом.
Времетраене: 5:30мин.(само за информация)
Състезание : _____________________________________________________
_________________________________________________ Кон: __________________

1

Буква

Упражнение

A

Влизане на работен тръс.

X

Спиране поздрав.
Продължаване на работен
тръс по средната линия.

2

C

Завой на дясно.

3

B
KXM

Кръг на дясно 20 м.
Промяна на посоката на
работен тръс.

4

Между
C&H

Работен галоп с левият крак.

5

E

6

Между
E&K

Кръг на ляво 20 м. ( работен
галоп)
Работен тръс

7

A

8

9

Преди A
А
Между
A&F

Кръг на ляво 20м, облекчен
тръс, позволявайки на коня
да удължи шията напред и
надолу, запазвайки лек
контакт с повода.
Прихващане на повода.
Работен тръс.
Среден ходом

FXM

Свободен ходом,

M-C

Среден ходом

Насоки

Правотата на коня по средна-та линия и
при спирането.
Неподвижност.
Качеството на тръса, желанието за
движение напред, равновесието и
преходите.
Огъването и равновесието в завоя.
Качеството на тръса, форма и размер на
кръга , огъването.
Качеството на тръса,правотата на коня
по диагонала, огъването в ъглите.
Желанието и спокойствието при
прехода, качеството на тръса и на
галопа, огъването в завоя.
Качеството на галопа, формата и
размера на кръга, огъването.
Желанието при прехода, равновесието
при прехода, качеството на галопа и
тръса.
Протягане напред и надолу от гърба на
коня към лек контакт с повода,
запазвайки равновесие и качеството на
тръса. Огъването, размера и формата
на кръга.
Гладки, уравновесени преходи.
Уравновесен преход с желание
Качеството на тръса и ходома
(алюрите преди и след прехода)
Покриване на терен на свободен
ходом, позволявайки пълна свобода на
шията да се изтегли напред и на долу.
Правотата на коня по диагонала.
Качеството и равновесието на средния
ходом. Преходи с желание и в добро
равновесие.

2

2

2

Крайна оценка

N

Гр./с. _________________________
Коефициент

Клуб : ________________________________

Оценка

Състезател:

Забележки

ВТОРИ ТЕСТ ЗА 4-ГОДИШНИ КОНЕ
10

C

Работен тръс

11

E

Кръг на ляво 20 м.

12

FXH

13

Между
C&M

Работен галоп с десния крак

14

B

Кръг на дясно 20м (работен
галоп)

15

Между
B&F

16

A

Езда по средната линия на
работен тръс.

X

Спиране, поздрав.

Промяна на посоката на
работен тръс

Работен тръс

Преход с желание и в добро
равновесие. Качеството на тръса.
Качеството на тръса, форма и размер на
кръга, огъването.
Качеството на тръса , правотата на коня
по диагонала, огъването в ъглите.
Преход с желание и в равновесие,
качеството на тръса и галопа преди и
след прехода, огъването
Качеството на галопа, формата и
размера на кръга, огъването.
Преход с желание и в равновесие,
качеството на галопа и тръса преди и
след прехода.
Огъването и равновесието при завоя,
правотата на коня по средната линия и
при спира-нето. Желание и равновесие
при прехода, неподвижност.

Напускане на манежа през А
на ходом на дълъг повод.

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

10

Максимален брой точки:

220

2

Общи забележки

Грешки в програмата:

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

2

