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2022 FEI ВСЕСТРАННА ЕЗДА CCI 4* B  
Времетраене: от влизането до последният поздрав – прибл. 4 мин 

CCI 4* тест B 
Стр. 1 

  

тест насоки оценка оценка Забележки 

1 

A 

I 

Влизане на събран галоп 

Спиране, поздрав и 
продължаване на събран 
тръс 
 

Равномерност, ритъм, 
праволинейност на галоп 
Прехода към спирането, 
неподвижност, контакт и 
задтилъка 
Прехода към събран тръс 
 

10 

  

2 

C 

S-V 

Езда на ляво 

Лявото рамо вътре 

Баланс и огъването в 
завоя; ъгъла, 
правилността на 
огъването, равномерност и 
еластичност на крачките. 

10 

  

3 

V-L 

L-S 

10м полуволт наляво 

Полу  пристъпване 
наляво 

Равномерност и яснота на 
тръса, събраност и баланс. 
Постановка и правилно 
огъване, лекота, 
кръстосване на краката 
 

10 

  

4 

H 
G 

Завой надясно  
Спиране 

Преход, ангажираност и 
неподвижност 

10 

 

 

5 

G 

M 

Отстъпване 5 стъпки 
веднага продължаване на 
събран тръс  
Езда на дясно 

Точност, равномерност на 
крачките, баланс и 
приемане на контакта. 
Прехода към тръс и 
качеството на тръса. 

10 

  

6 

R-P Дясното рамо вътре Ъгъла и правилно огъване, 
равномерност и 
еластичност на крачките. 10 

  

7 

P-L 

L-R 

R 

10 м полуволт надясно 
 
Полупристъпване надясно 

Събран тръс 

Равномерност и яснота на 
тръса, събраност и баланс. 
Постановка и правилно 
огъване, лекота, 
кръстосване на краката. 

10 

  

8 

C-H-S Среден ходом Преход към ходом, 
равномерност на крачките, 
ритъм, рамката  и 
приемане на контакта. 10 

  

9 

S-F Удължен ходом Равномерност, лекота на 
стъпките и рамката, 
приемане на контакта, 
свобода на движение на 
раменете и задминаване 
на крачката. 

10 

  

10 

F 

A 

Среден ходом 

Събран галоп надясно 

Прецизно изпълнение и 
лекота, равномерност, 
ритъм, баланс и правота. 10 

  

11 

V 
 L  
P 

Завой надясно към L 
Летяща смяна 
Езда наляво 

Летящата смяна, 
ангажираност на задните 
крака, с тенденция за 
повдигане, правота 

10 

  

12 

B-G  
C 

Полупристъпване наляво 
Езда наляво 

Качество на 
полупристъпването, 
правота по средната 
линия. 

10 

  

За пренос 120 
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Времетраене: от влизането до последният поздрав – прибл. 4 мин 

CCI 4* тест B 
Стр. 2 

За пренос 120 
  

13 H  
K 

Удължен галоп 
Събран галоп 

Ритъм, дължина на 
галопният мах, рамка и 
баланс 10 

  

14 

 Преход в H и K Прехода към и от 
удължения галоп 

10 

  

15 

P 
 L  
V 

Завой наляво 
Летяща смяна 
Езда надясно 

Летящата смяна, 
ангажираност на задните 
крака, с тенденция за 
повдигане, правота. 

10 

  

16 

E-G  
C 

Полупристъпване надясно 
Езда надясно 

Качество на 
полупристъпването, 
правота по средната линия. 10 

  

17 

M  
R  
K 

Събран тръс 
Удължен тръс 
Събран тръс 

Удължаване и 
равномерност на крачките, 
еластичност, баланс и 
удължаване на рамката. 

10 

  

18 

 Преход в M, R и K Прецизно изпълнение, 
ритъм, и ангажираност на 
задните крака 10 

  

19 

A  
L 

Езда по средната линия 
Спиране, поздрав 

Правота и качеството на 
тръса, прехода към 
спирането; неподвижност 10 

  

Напускане на манежа на дълъг повод през А 
   

Общо точки 190 
  

  

Обща оценка Оценка  оценка забележки 

1 

 Хармонията между ездача и 
коня 

Доверие и партньорство, 
базирано на 
тренировъчната скала. 

 
10 
с 

коеф. 2 
 

  

Общо точки 210 

  

 
Наказания: 
Грешки в програмата 

1st ва грешка = 2 токи  ...........................  

2nd ра грешка = 4 точки  ........................  

3rd та грешка = елиминиране 

Други грешки: отнемат се по 2 т. на грешка 

ОБЩО: 

Бележка 1: Работният, средният и удълженият тръс трябва да се изпълняват на „манежен“ тръс, освен ако не е посочено 
друго. 

Бележка 2: За CCI 4* и 5* е разрешено програмата да се изпълнява с юздечка  или с мундщук 


