
Макс. Коеф. Оценка Забележки

оценка

1 А Влизане на работен тръс

I Спиране.Поздрав. Продължава на 

събран тръс

C Езда на дясно на събран тръс 10

2 MB Дясното рамо вътре 

10

3 BX Полукръг бадясно 10 м. към Х

XE полукръг наляво 10 м към Е 10

4 EK Лявото рамо вътре

KA Събран тръс 10

5 A Събран тръс по центр. линия

D към Полупристъпване на ляво

Между 

Е&S 10

6 SH Събран тръс

H завой надясно и среден ходом

Между

G&M 10

7 H Завой наляво

SF
Среден тръс ( манежен или 

облекчен)

FA Събран тръс 10

8 A Събран тръс по централната линия

D Между Полупристъпване на дясно

B&R
RM Събран тръс 10

9 (MCH) Среден ходом

HM Полукръг 20 м. на удължен ходом

(MC) Среден ходом 10

10 Средният ходом 

MCH и MC

11 C

CH Събран галоп 10

12 HK Среден галоп

KA Събран галоп 10

13 AC

CH Събран галоп 10

14 HE Събран галоп

E Завой на ляво

преди X Среден ходом 10

Постоянство, ритъм и правотата. 

Преходите, спирането, контакта и 

броенето. Събрания тръс, 

извиване и баланс в завоя.

Правилността, удължаването на 

стъпките и линията, приемане на 

контакта, свобода на рамото и 

задминаване на удължения 

ходом.

Правилността и ритъма и 

удължаване на маха. Правотата. 

Преходите.

Правилността, правотата и 

качеството на галопа. Прехода 

към ходом, правилност, ритъм и 

приемане на контакта.

Постоянство и качество на тръса, 

събраност и баланс. Еластичност, 

огъването и ъгъла.
Правилност и качество на тръса, 

събраност и равновесие. Извивка, 

плавност и форма на полукръга.

Правилност и качество на тръса, 

събраност и равновесие. 

Еластичност на огъването и ъгъл.

2015 FEI ВСЕСТРАННА ЕЗДА - ОБЕЗДКА ТЕСТ В - 3*
Време за изпълнение - около 5 мин.

№ Буква Упражнение Насоки за оценяване

Завъртане около задницата 

надясно и след това продължава  в 

събран тръс

Правилност и качество на тръса, 

събраност и равновесие. 

Гъвкавост, равномерно огъване, 

кръстосване на краката.

Правилност, ритъм, еластичност и 

удължаването на маха и рамката. 

Преходите.

Правилност и качество на тръса, 

събраност и равновесие. 

Гъвкавост, равномерно огъване, 

кръстосване на краката.

Правилността на съпките, ритъма, 

контура и приемане на контакта.

Прецизност и свобода на 

изпълненито.

CCI 3* В

Преход към ходом. Правилност, 

ритъм и приемане на контакта. 

Гъвкавост  и извиване, 

постоянството, активност на 

задните крака.

Серпентина от 3 извивки без смяна 

на крака, всяка извивка да опира до 

края на арената

Прецизност  правилност, Ритъма, 

баланс и качество на галопа в 

галоп и контра галоп.

Събран галоп наляво директно от 

ходом



15 Между

X&B

16 X Събран галоп на дясно

E Завой на дясно

ESHC Събран галоп 10

17 CM Събран галоп

MF Среден галоп

FA Събран галоп 10

18 AC

CMR Събран галоп 10

19 RB Събран тръс

B полукрръг на дясно 10 м към X

X По централната линия 10

20 I Спиране, неподвижност, поз - 

драв 10

Общо 200
макс. 

Оценка Коеф. Оценка Забележки

21 Общо впечатление от състезателя и коня 10 2

Максимална оценка 220

1-ви път: - отнемат се 2 точки

2-ри път: - отнемат се 4 точки

ОБЩО

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

не пише друго

Объркване на програмата - наказания:

Гъвкавостта и извиване, 

правилността, активността на 

задните крака
Прехода към галоп, прецизност на 

изпълнението, плавност и 

правота. Качеството на галопа

Правилността и ритъма и 

удължаването на маха. Правотата. 

Преходите.

Забележка 2:     В тестовете 2*/4* язденето с трензела или трензела с мундщук е разрешено.

Серпентина от 3 извивки без смяна 

на крака, всяка извивка да опира до 

края на арената

Преминаване към спирането и 

неподвижността по време на 

поздрава

Правилност и качество на тръса, 

събраност и баланс, извиване, 

свобода, форма на полукръга. 

Правота по средната линия.

Завъртане около задницата на ляво

3-ти път: - изключване

Правилността и ритъма, балансът 

и качеството на галопа в галоп и 

контар галоп.

Напускане на манежа на свободен ходом и отпуснат повод през А

Общи оценки

Забележка: а) Необходимата степен на събиране трябва да бъде достатъчна за да може предписаните движения в теста да бъдат 

изпълнени с лекота и плавност 
б) Когато буквите са представени в скоби, те са предназначени само за насочване и оценката за тази част от движението да бъде 

дадена в последствие


