
Отборен тест - деца 
 
Състезател ___________________________________________ Кон ______________________ 
 
Клуб __________________________________________   Гр.(с)_________________________ 

 
Време 3’55”        Минимална възраст на коня: 6 год 

№ Буква Упражнение 

М
акс. 

оценка 

О
ценка 

Корекция 

Коеф
ициент 

Забележка Изисквания, насочващи 
оценяването 

1 А 
Х 

 
 

XC 

Влизане на работен тръс 
Спиране – неподвижност – 
поздрав. Продължаване на 
работен тръс. 
Работен тръс 

10 

  

 

 Качеството на тръса, 
правотата, спирането и 
преходите. Контакт и 
задтилък 

2 C 
MV 

V 
 

Езда надясно 
Среден тръс 
Работен тръс 10 

  

 

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

3  
VK 

Преходите в М и V 
работен тръс  
 

10 
  

 

 Плавност и баланс на 
двата прехода. 
равномерност на тръса. 

4 KD 
DE 
ES 

Полуволт (10 м.)  
Отстъпване на шенкела 
Работен тръс 10 

  

 
2 

 Равномерност, баланс, 
импулс. Правилно 
огъване в полуволта. 
Правилна постановка, 
позиция и контрол на 
отстъпването. 

5 SR 
 
 
 

RBPF 

Полукръг 20 м. отдаване и 
прихващане на вътрешния 
повод за 3-4 стъпки 
Работен тръс 

10 

  

 

 Равномерност, баланс, 
импулс. Поддържане на 
тежестта на коня на 
задницата. Коректна 
линия на кръга. 

6 FD 
DB 
BR 

Полуволт (10 м.)  
Отстъпване на шенкела 
Работен тръс 10 

  

2 

 Равномерност, баланс, 
импулс. Правилно 
огъване в полуволта. 
Правилна постановка, 
позиция и контрол на 
отстъпването. 

7 R 
RS 

S (E) 

Среден ходом 
Полукръг 20 м. 
Среден ходом 10 

  
 
 
 

2 

 Равномерност, гъвкавост 
на гърба. Активност, 
покриване на терен, 
свобода на рамената. 
Коректна линия на кръга. 

8 Между 
S и E 

Кръгом около задницата 
Продължаване на среден 
ходом 10 

  

 

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

9 SH Среден ходом 

10 

  

 
2 

 Равномерност, гъвкавост 
на гърба. Активност, 
покриване на терен, 
свобода на рамената. 
Праволинейност. 



10 H 
 

HCM 
 

Повдигане на работен галоп 
Работен галоп 10 

  

 

 Плавност и баланс на 
преходите.  
Качество на галопа. 

11 MRBPF 
F 

Среден галоп 
Събран галоп 10 

  

 

 Удължаване на галопния 
мах и рамката. 
Тенденция за повдигане 
на коня. Праволинейност. 

12  
FAK 

Преходите в M и F 
Събран галоп 
 

10 
  

 
 

 Плавност и баланс на 
двата прехода. Качество 
на галопа. 

13 KXH 
HCMR 

Извивка на 10 м. 
Събран галоп 

10 

  

 

 Качество на (контра) 
галопа, баланс, 
пренесената назад 
тежест, плавност. Форма 
на извивката  14 RX [V] 

X 
XVKAF 

По късия диагонал 
Проста смяна 
Събран галоп 10 

  

2 

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

15 FXM 
MCH 

Извивка на 10 м. 
Събран галоп 

10 

  

 

 Качество на (контра) 
галопа, баланс, 
пренесената назад 
тежест, плавност. Форма 
на извивката. 

16 HSEX 
X 

XBP 

Събран галоп 
Проста смяна 
Събран галоп 10 

  

2 

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

17 P 
PFA 

Работен тръс 
Работен тръс 10 

  

 

 Плавност и баланс на 
преходите. Равномерност 
на тръса. 

22 A 
X 

Езда по средната линия 
Спиране –неподвижност- 
поздрав 10 

  

 

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

  Напускане на манежа през А на 
ходом на дълъг повод.    

 
  

Общо 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общи оценки: 

 
 
Наказателни точки 
( 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. 
 
 

 
 
 
Общ  бр.точки - 
 
Проценти - 
 

 
Съдия ________________________ 
 
Буква     “            “ 

 

1 Алюри (свобода и равномерност)  
10 

  1 Забележки: “ 

2 Импулс 
 (желание за движение напред, 
еластичност на крачките,  гъвкавост 
на гърба, ангажираност на 
задницата) 

 
 

10 

   
1 

3 Подчинение 
 (внимание и доверие,хармония и 
лекота на движенията, 
праволинейност възприемане на 
удилото и лекота на предницата) 

 
 

10 

   
2 

4 Положение и седеж на ездача 
(коректност и ефективност при 
употреба на помощите) 

 
 

10 

   
2 

Максимален брой точки 300      
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