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Манеж 20 x 40 m или 20 x 60 m 
Теста се изпълнява на облекчен тръс, ако изрично не  е посочено друго 

 
Идея: коня да натрупа опит и за използване на Национални класове САМО в страни, които няма тестове за 4 год. 
коне. 

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 

ВТОРИ ТЕСТ ЗА 4 ГОД. КОНЕ 

Състезание :  ___________________________________________________  Дата :  __________________________________ 

Стартов номер :  ____  Име : ______________________________ НФ : __________ Кон : _____________________________  

Тест 
A Влизане на работен тръс. 
X Спиране – неподвижност – поздрав. Продължаване на работен тръс по средната линия 

C Езда надясно 

B Кръг надясно 20 м 
KXM Промяна на посоката на работен тръс 

Между C &H Работен галоп с левия крак 
Е Кръг наляво 20 м (работен галоп) 

Между Е & К Работен тръс 

A Кръг наляво 20 м, облекчен тръс, позволявайки на коня да удължи шията напред и 
надолу запазвайки лек контакт с повода 

Преди А Прихващане на повода 
A Работен тръс 

Между A & F Среден ходом 
FXM Свободен ходом 

M - C Среден ходом 
C Работен тръс 
E Кръг наляво 20 м 

FXH Промяна на посоката на работен тръс 
Между C & M Работен галоп с десния крак 

B Кръг надясно 20 м (работен галоп) 
Между B & F Работен тръс 

А Езда по средната линия 
X Спиране, поздрав 
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Оценка на отделните елементи Коментари Оценки 

1. Тръс
Ритъм, отпуснатост/движение 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/движение 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 -   0,5% от от общата оценка за 
всяка грешка

 
Вижте ч

 
л. 430.6.2 от Правилника по обездка

ОБЩ РЕЗУЛТАТ: 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ В % : 

Втори тест за 4 год. коне 
Общи оценки 

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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