Буква:

ФЕИ тест по обездка за 4-ри годишни коне.

Програмата се изпълнява на облекчен тръс, освен на местата където е упоменато манежен тръс.

Състезател ___________________________________________ Кон ______________

AXC

2

C
CMBFA

3

4

5
6

Влизане на работен
тръс без спиране.
Езда по средната
линия
Завой на дясно
Работен тръс

10

AXC

Серпантина от две
извивки (работен
тръс)

10

HK

Удължаване на
крачката

10

KA
Между
A&F
FXH

Работен тръс
Среден ходом

H
7

Между
H&C
CB
BE

Среден ходом и нека
конят да протегне
шията си на дълъг
повод
Прихващане на
повода
Работен тръс
Работен тръс
Полукръг 20 м на
манежен тръс
(работен тръс)

10

2

10
10

10

2

Насоки
Крайна
оценка

1

Упражнение

Оценка

Буква

Коефициент

N

Максимална
оценка

Клуб __________________________________________ Гр.(с)_________________________

Равномерност, правота,
прецизност при движението
по средната линия, баланс,
качеството на алюра.
Равновесие и огъване в завоя.
Равномерност. Правота ,
баланс и енергичност.
Прецизност при влизането в
ъглите.
Равномерност, баланс,
енергичност, огъване.
Плавност при промяна на
посоката и огъването.
Симетричност на
елементите/извивките/
Равномерност, баланс,
ангажираност на задницата,
умерено задминаване.
Удължаване на рамката.
Правота
Лекотата и плавността на
прехода.
Равномерност, гъвкавост на
гърба, активност,
задминаване, свобода на
раменете. Правота.

Плавност и баланс на прехода.
Равномерност, енергичност,
правота
Прецизност на ездовата линия.
Равновесие и контакт.

Забелжки
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8

9

10

Преди
E
EHCM

Удължаване на
галопните махове

FA

Работен галоп

Между
A&K

Работен тръс

M
Между
M&C
HM
MCH
12

13

14

HK

15

Работен тръсманежен седеж
Работен галоп

Удължаване на
галопните махове

Между
K&A

Работен тръс

AF

Работен тръс

FK

Полукръг 20 м на
работен тръс и нека
конят да протегне
шията си на дълъг
повод
Прихващане на
повода
Езда по средната
линия

X

10

Умерено удължаване на
галопните махове и рамката.
Баланс, тенденция задтилъкът
да е най-високата точка.
Правота.
Плавност и баланс на
преходите от и към работен
тръс.

10

Равномерност, баланс,
ангажираност на задницата.
Удължаване на крачките и
рамката. Правота
10

Плавност и баланс на прехода.
Равномерност, енергичност,
правота

Полукръг 20 м
работен галоп
Работен галоп

Работен галоп

A

Плавност и баланс на прехода.
Качеството на галопа, правота.
Прецизност при влизането в
ъгъла

Промяна на посоката
удължавайки
крачките

K

K

10

Работен галоп

MF

KXM

11

Работен галоп

Спиране, неподвижност, поздрав.

10

10

10

10

2

Качеството на галопа.
Способност на коня да поема
тежестта си. Прецизност на
ездовата линия.
Умерено удължаване на
галопните махове и рамката.
Баланс, тенденция задтилъкът
да е най-високата точка.
Правота.
Плавност и баланс на прехода
към работен тръс.
Равномерност, енергичност и
прецизност при влизането в
ъглите.
Поддържане на ритъм и
баланс. Постепенно
удължаване на шията напред и
надолу. Прихващане на
поводите без съпротива.
Размер и форма на полукръга.
Качеството на тръса,
праволинейност и баланс при
спирането. Контакт и задтилък.
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Напускане на манежа
през А на ходом на дълъг
повод.

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

Общо

Забележки:
10

2

200

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

’’..........’’

