
входно ниво

Макс. Оценка Забележки

оценка

А Влизане на работен тръс

C Езда на ляво 

S Кръг на ляво 10 м.

Е Завой наляво

B Завой надясно

P Кръг надясно 10 м.

А Надолу по средната линия

D - S Отстъпване на шенкела наляво

P
Кръг надясно 20 м, удължаване  

галопния мах

P - F Развитие на работния галоп

A Работен тръст

V - M
Удължаване на крачката в 

облекчен или манежен тръс 

M Работен тръс

H - B Свободно ходом

B - K Среден ходом

A Надолу по средната линия 

D - R Отстъпване на шенкела надясно

13

Баланс в завоя. Правота по 

централната линия, 

подравнянване, баланс, позиция 

и плавност
10

14 M Работен галоп наляво

Спокойно и плавно тръгване

10

11

Качество на свободния ходом, 

праволинейност. Чистота на 

прехода и качество на ходома

10

12 K Работен тръс

Баланс и подчиненост в прехода

10

9

Удължаване рамката и крачката, 

равномерност на тръса, преходи

10

10 C
Задържане 5 сек. Продължаване 

на среден ходом

Охота в прехода, неподвижност

10

7

Удължаване рамката и галопния 

мах, равномерност на галопа. 

Баланс и подчертаване на 

смяната
10

8

Подчиненост и баланс в прехода

10

5 H Работен галоп надясно

Спокойно и плавно тръгване

10

6 R Кръг надясно 15 м.

Размер и форма на кръга. 

Постоянен темп и баланс

10

3

Качество на завоя и тръса. 

Размер и форма на кръга

10

4

Баланс в завоя. Правота по 

централната линия, 

подравнянване, баланс, позиция 

и плавност
10

1

Праволинейност по централната 

линия, Качество на обръщането и 

тръса.
10

2

Размер и форма на кръга, 

Качество на тръса и завоя.

10

2018 FEI ВСЕСТРАННА ЕЗДА - ОБЕЗДКА ТЕСТ Входно ниво

Време за изпълнение - около 4,5 мин.

№
Буква Упражнение

Насоки за оценяване



S

V
Кръг наляво 20 м, удължаване  

галопния мах

V - K Развитие на работния галоп

P-H
Удължаване на крачката в 

облекчен или манежен тръс 

H Работен тръс
10

C

B Полукрън надясно 10 м.
Баланс и огъване в завоя. 

Правота по централната линия

B-I Работен тръс

I Спиране, Поздрав
Охота и баланс в прехода, 

неподвижност

Общо 210

Оценка Оценка Бележки

22 Алюри Свобода и правилност
10

23 Импулс

Желание за движение напред, 

еластичност на крачките, 

гъвкавост на гърба и 

ангажираност на задницата 10

24 Подчинение
Внимание, доверие, хармония и 

лекота на движенията, 

възприемане на повода 10

25 Ездач

Положение и седеж на ездача. 

Кректност и ефективност при 

употреба на помощите

Общо 250

1-ви път: - отнемат се 2 точки

2-ри път: - отнемат се 4 точки

ОБЩО

Забележка 2:     Само трензела е разрешена въс входния тест

21

10

Общи оценки

Объркване на програмата - наказания:

3-ти път: - изключване

   Забележка 1:      Работния, средния и удължения тръс трябва да се изпълнява манежно, освен ако в програмата не 

пише да се изпълнява облекчено. 

19

Кръг надясно 20 м., облекчен 

тръс позволявайки на коня да се 

разтегне напред и надолу. 

Преди С скъсяване на повода

Качество на разтягането на гърба 

на коня напред и надолу в лек 

контакт като запазваме баланса и 

качеството на прехода към 

работен тръс 10

20

10

17 A Работен тръст

Подчиненост и баланс в прехода 

Качество на тръса

10

18

Удължаване рамката и крачката, 

равномерност на тръса, преходи

15 Кръг наляво 15 м.

Размер и форма на кръга. 

Постоянен темп и баланс

10

16

Удължаване рамката и галопния 

мах, равномерност на галопа. 

Баланс и подчертаване на 

смяната
10


