ТЕСТ ЗА 4 ГОД. КОНЕ

Състезание : ___________________________________________________ Дата : _________________________________
Стартов номер : ____ Име : _______________________________НФ : __________ Кон : _____________________________
Манеж 20 x 40 m or 20 x 60 m
Теста се изпълнява на облекчен тръс, ако изрично не е посочено друго
Идеа: коня да натрупа опит и за използване на Национални класове САМО в страни, които няма тестове за 4 год. коне

Тест
AXC

Влизане на работен тръс без спиране

C

Езда надясно

CMBFA

Работен тръс

AXC
HK
KA
Между A и F
FXH
H

Серпантина от 2 извивки (докосващи дългата страна на манежа)
Удължаване на крачката
Работен тръс
Среден ходом
Среден ходом. И нека конят, да се протегне на дълъг повод
Прихващане на поводите

Между H и C

Работен тръс

CB

Работен тръс

BE

Полукръг 20m в диаметър – манежен тръс

преди E

Работен галоп

EHCM

Работен галоп

MF

Удължаване на галопните махове

FA

Работен галоп

Между A и K

Работен тръс

KXM

Промяна на посоката удължавайки крачките

M
Между M и C
HM

Работен тръс - манежен седеж
Работен галоп
Полукръг 20m в диаметър на работен галоп

MCH
HK
K
Между K и A
AF
FK

Работен галоп
Удължаване на галопните махове
Работен галоп
Работен тръс
Работен тръс
Полукръг 20m в диаметър
И нека конят, да се протегне на дълъг повод

K

Прихващане на поводите

A
X

Езда по средната линия
Спиране – неподвижност - поздрав

1

FEI Тест за 4 год. коне
Общи оценки
Оценка на отделните елементи

Коментари

Оценки

1. Тръс
Ритъм,
отпуснатост/движеение
без
напрежение/, гъвкавост/еластичност/, импулс
пружиниращ гръб, амплитуда на задницата
/способност на ставите на задните крака да
се сгъват и разгъват/
2. Ходом
Ритъм, отпуснатост, активност, покриване на
терен.
3. Галоп
Ритъм,
,
отпуснатост/движеение
без
напрежение/,
гъвкавост /еластичност/ и
естествен баланс, тенденция задтилъкът да бъде
най-високата точка, амплитуда на задницата
/способност на ставите на задните крака да
се сгъват и разгъват/
4. Подчинение
Контакт, изправеност, послушание,
отзивчивост/реакция/ на помощите на ездача

5. Перспектива
Потенциал на коня, като млад кон за обездка.
Стандарти/ниво на обучение в съответствие с
„ Тренировъчната скала“ отговарящи на
възрастта на коня
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
Вижте чл. 430.6.2 от Правилника по обездка
ОБЩ РЕЗУЛТАТ:
КРАЕН РЕЗУЛТАТ В % :
Идеята е да се открият коне с природна гъвкавост и движения, обучавани по правилния начин отговарящ на възрастта им,
които са способни да достигнат по-високи нива в обездката
Оценките са от 0 до 10 , като са разрешени знаци след десетичната запетая (e.g. 7.3 or 8.7)
Подпис……………………………….
Президент на Съдийската комисия
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