ТЕСТ ЗА 5 ГОД. КОНЕ - ФИНАЛ
Състезание : __________________________________________________ Дата : __________________________________
Стартов номер : ___ Име : _______________________________НФ : __________ Кон : _____________________________
Time 5'00'' (само за информация)

Манеж 20 x 60 m / Art. 428 - транзела

Тест
A
X
C
CA
FXH
H
Преди C
C
S
E
B
P
KXM
MC
CH
HP
P
PF
F
FAK
KS
Между S & H
HGE
VP
PR
R
RCH
HK
K
FE
SR
RP
P
PFA
A
VP
Между P & F
A
X

Влизане на работен тръс
Спиране – поздрав, продължаване на работен тръс
Езда наляво
Серпантина от 3 извивки ( достигащи до дългата страна на манежа
Среден тръс
Събран тръс
Среден ходом
Завъртане около задницата на ходом, продължаване на работен тръс
Кръг 10m в диаметър
Завой наляво
Завой надясно
Кръг 10m в диаметър
Среден тръс
Събран тръс
Среден ходом
Среден ходом, нека конят да протегне шията на дълъг повод
Прихващане на поводите
Среден ходом
Продължаване на работен галоп надясно
Работен галоп
Среден галоп
Събран галоп
Полукръг 10 m в диаметър, връщане на пътеката в Е
Полукръг 20 m в диаметър, контра галоп
Контра галоп
Проста смяна на крака
Събран галоп
Среден галоп
Събран галоп
Промяна на посоката
Полукръг 20 m в диаметър, контра галоп
Контра галоп
Проста смяна на крака
Събран галоп
Работен тръс
Полукръг 20 m, нека коня постепенно да се протегне на дълъг повод. Манежен тръс
Прихващане на поводите
Езда по средната линия
Спиране – неподвижност - поздрав

FEI Тест за 5 год. коне
Общи оценки
Оценка на отделните елементи

Коментари

1. Тръс
Ритъм, отпуснатост, еластичност, импулс,
пружиниращ гръб, покриване на терен,
желание и способност на коня да се събира..
2. Ходом
Ритъм, отпуснатост, активност, покриване на
терен.
3. Галоп
Ритъм, отпуснатост, еластичност и естествен
баланс, импулс, желание и способност на
коня да се събира, покриване на терен,
тенденция задтилъкът да остава найвисоката точка.
4. Подчинение
Стандарти
на
обучение
„Тренировъчна
скала“
контакт, изправеност)
Подчиненост, включително
движения.
Преходите в алюрите.

на
база
(гъвкавост,
различните

5. Перспектива
Потенциал на коня за обездка. Умението да
се събира и да поема тежестта си
Общ максимален сбор (50)
Умножени по 2 = общ резултат
Грешки в програмата
1-ва грешка = - 0,5%. от общата oценка
2-ра грешка = - 1% от общата оценка
3-та грешка = елиминиране
Други грешки
Вижте чл. 430.6.2 от Правилника по обездка
ОБЩ РЕЗУЛТАТ
КРАЕН РЕЗУЛТАТ В % :
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

Оценки

