
Индивидуален тест – деца    2018 
Състезател ________________________________ Кон ______________________ 

 
Клуб _____________________________________  Гр.(с)_____________________ Стартов номер_______ 

 

Време за изпълнение 3.50 мин. (само за информация)   Минимална възраст на конете: 6 год. 

№ Буква Упражнение 

М
акс. 

оценка 

О
ценка 

Корекция 

Коеф
иц. 

Забележка Изисквания, насочващи 
оценяването 

1 А 
Х 

 
 

XC 

Влизане на работен тръс 
Спиране – неподвижност 
– поздрав. Продължаване 
на събран тръс. 
Събран тръс 

 
 
 
 

10 

 

 

 

 Качеството на тръса,  
спирането и преходите. 
Праволинейност, контакт 
и задтилък. 

2 С 
HSE 

Езда наляво 
Лявото рамо вътре  

 
10 

 

 

2 

 Равномерност и качество 
на тръса; равномерно 
огъване и постоянен ъгъл. 
Събраност , баланс и 
плавност. 

3 ЕХ 
ХВ 

Полуволт наляво (10 м) 
Полуволт надясно (10 м) 

 
 
 
 

10 

 

 

 

 Равномерност, баланс, 
импулс, огъване. Плавност 
на промяната на 
огъването и посоката. 
Симетричност на 
полуволтовете. 

4 BPF 
FAK 

Дясното рамо вътре  
Събран тръс 

 
10 

 

 

2 

 Равномерност и качество 
на тръса; равномерно 
огъване и постоянен ъгъл. 
Събраност, баланс и 
плавност. 

5 KXM 
M 

Среден тръс 
Събран тръс 

 
 

10 

 

 

 

 Равномерност, баланс, 
ангажираност, покриване 
на терен. Удължаване на 
рамката,праволинейност. 

6  
МC 

Преходи в К и М 
Събран тръс 
 10 

 

 

 

 Плавност и баланс на 
преходите, равномерност 
на тръса.  

7 СНG 
 

Среден  ходом 
 

10 

 

 

2 

 Равномерност, гъвкавост 
на гърба, активност, 
покриване на терен, 
свобода на раменете. 
Праволинейност 

8 Между 
G и М 

Кръгом около задницата 
наляво. Продължаване на 
среден ходом 

10 

 

  

 Равномерност, активност, 
плавност, размер, 
постановка и огъване. 
Тенденция за движение 
на пред.. Поддържане на 
движението на 4 такта 

9 Между 
G и H 

Кръгом около задницата 
дясно. Продължаване на 
среден ходом 

10 

 

  

 Равномерност, активност, 
плавност, размер, 
постановка и огъване. 
Тенденция за движение 
на пред. Поддържане на 
движението на 4 такта 



10 GМС Среден ходом 

10 2 

Равномерност, гъвкавост 
на гърба, активност, 
покриване на терен, 
свобода на раменете. 
Праволинейност 

11 C 

CH 

Повдигане на събран 
галоп 
Събран галоп 10 

Плавност и баланс на 
преходите. Качество на 
галопа 

12 HEK 
K 

Среден галоп 
Събран галоп 10 

Удължаване на галопния 
мах и рамката. Баланс, 
пренасяне тежестта назад, 
праволинейност. 

13 
КА 

Преходи в Н и K 
Събран галоп 

10 

Плавност и баланс на 
преходите, качество на 
галопа.  

14 АХ Серпентина с две извивки 
Първата извивка на галоп 
Втората на контра галоп 

10 

Качество и събраност на 
(контра) галопа. Баланс, 
пренасяне на тежестта, 
правилна постановка и 
огъване, плавност на 
смяната на посоката, 
симетричност 

15 Х Проста смяна от контра 
галоп на контра галоп 

10 2 

Бързина плавност и 
баланс на преходите. 3-5 
чисти стъпки на ходом. 
Праволинейност 

16 ХС 

CMR 

Серпентина с две извивки 
Първата извивка на 
контра галоп.Втората на 
правилен галоп 

Събран галоп 
10 

Качество и събраност на 
(контра) галопа. Баланс, 
пренасяне на тежестта, 
правилна постановка и 
огъване, плавност на 
смяната на посоката, 
симетричност. 

17 RI 
I 

IS 
SE 

Полуволт надясно (10 м.) 
Проста смяна 
Полуволт наляво (10 м.) 
Събран галоп 

10 

2 

Бързина плавност и 
баланс на преходите. 3-5 
чисти стъпки на ходом. 
Праволинейност. Качест-
во на  галопа и огъването 
в полуволтовете. 
Симетричност 

18 Е 
VPV 

VP 

PV 
VKA 

Работен тръс 
Кръг 20 м. Нека коня да 
протегне шията си на 
дълъг повод 
Прихващане на 
поводите Работен тръс 

10 2 

Поддържане на ритъм и 
баланс. Постепенно 
удължаване на шията 
напред и надолу. 
Прихващане на поводите 
без съпротива. Размер и 
форма на кръга. 

19 А 
Х 

По средната линия 
Спиране – неподвижност - 
поздрав 

10 

Качество на тръса, 
праволинейност и баланс 
при спирането. Контакт и 
задтилък. 

Излизане през А на 
свободен повод 

Напускане на манежа 
през  А на ходом на дълъг 
повод. 

Общо 260 



 ОБЩИ ОЦЕНКИ  

 

 

 

  

1 ПОЗИЦИЯ и СЕДЕЖ на ЕЗДАЧА 
(коректност и ефективност при 
употреба на помощите) 

10 

 

2 

 

  

Общо 280 

 

 

 

  

Наказателни точки 
( Грешките в програмата се наказват по чл. 
430.6.1 от Правилника)   
1-ва грешка = - 0,5%. от общата оценка 
 
2-ра грешка = - 1%  от общата оценка 
 
3-та грешка = изключване 
 
Всички други грешки описани в чл. 430.6.2 
от Правилника по обездка се наказват с 
изваждане на 2 точки от общия сбор. 
 

 

 

 

 

  

Крайна оценка 
в точки   

 

 

Крайна оценка 
в % 

 

 
 
 
 
 
 
 

БУКВА 
 
 

  

 

 

 
 
 
 

СЪДИЯ 
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