
CCI2* A

Макс. Оценка Забележки

оценка

1 А Влизане на рабoтен тръс

CН Езда на ляво на работен тръс 10

2 НS Работен тръс

SF

Смяна на посоката на среден тръс 

(манежен или облекчен)

FA Работен тръс 10

3 АК Работен тръс

КХ

ХЕ Полукръг на ляво 10 м. към Е
10

4 EVK Работен тръс

A

AF Работен тръс 10

5 FX

Отстъпване на шенкела в работен 

тръс към Х

XB Полукръг на дясно 10 м. към В 10

6 BF Работен тръс

F Промяна на посоката на дясно

D Спиране, неподвижност 10

7 D

8 (К) Завой на дясно

(KV) Среден ходом

VP Полукруг 20 м в удължен ходом

(PF) Среден ходом 10

9

10

10 FA Работен тръс

A Работен галоп на дясно

10

11 A Кръг на дясно с диаметър 15 м

10

12 АС

10

13 CM Работен галоп

MV Пресичане на среден галоп

VK Работен галоп в контрагалоп 10

14 К Работен тръс

А Работен галоп на ляво

10

Работния галоп. Точност и 

огъване в кръга.

Ритъм, равномерност на 

крачките, Рамка и приемане на 

контакта

Средния ходом DKV и PF

Точност на движенията. 

Правилност и баланс на галопа и 

контрагалопа. 

Баланс и удължаване на маха. 

Преходите. Контрагалопа.

Баланс и ангажирансот на 

задницата при преходите. 

Приемане на контакта

Контрол на раменете и 

ангажираност на задните крака. 

Точност, баланс и правилност на 

огъването в завоя.

Отстъпване на шенкела в работен 

тръс към Х

Преход в ходом за 3-4 стъпки по А

10

Баланс и равномерност на 

стъпките. Приемане на контакта

Равномерност, активност, 

гъвкавост на гърба, задминаване, 

свобода на раменете, 

удължаване към трензелата

Правилност , баланс, приемане 

на помощите при преходите към 

галоп. Плавност
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Време за изпълнение - около 4.15 мин.

№

работния тръст. Преходите към 

спиране. Неподвижност (2-3 сек.) 

Баланс и ангажираност на 

задницата

Буква Упражнение Насоки за оценяване
Правилност, ритъм и правотата 

на коня. Огънатост и баланс в 

завоя

Равномерност и ритъм. Развитие 

на удължаването на стъпката. 

Преходите

Отстъпване 4-5 крачки, веднага 

преминаване на среден ходом

Серпентина от 3 извивки на 

работен галоп, на по 5 метра от 

централната линия без смяна на 

галопа

Правилност , баланс, приемане 

на помощите при преходите. 

Плавност

Контрол на раменете и 

ангажираност на задните крака. 

Точност, баланс и правилност на 

огъването в завоя.



15 А Кръг на ляво с диаметър 15 м

10

16 АС

10

17 CH Работен галоп

HP Пресичане на среден галоп

PF Работен галоп в контрагалоп 10

18 F Работен тръс

А Работен тръс по средната линия

10

19 X Спиране, неподвижност, 

поздрав 10

Общо 190

20 10 2

Максимална оценка 210

1-ви път: - отнемат се 2 точки

ОБЩО

Прехода към спирането, 

неподвижността по време на 

поздрава

Объркване на програмата - наказания:

Общо впечатление от състезателя и коня

2-ри път: - отнемат се 4 точки

3-ти път: - изключване

Работния галоп. Точност и 

огъване в кръга.

Точност на движенията. 

Правилност и баланс на галопа и 

контрагалопа. 

Преходите. Равномерност, 

ритъм, огъване и баланс в 

завойте. Праволинейност по 

централната линия

Забележка 3:      В теста 2* - L или S  езденето с мундщук не е разрешено.

Баланс и удължаване на маха. 

Преходите. Контрагалопа.

Напускане на манежа на дълъг повод през А

Общи оценки

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

не пише да се изпълнява облекчено.

Серпентина от 3 извивки на 

работен галоп, на по 5 метра от 

централната линия без смяна на 

галопа


