
Приложение 1:  
Разрешени удила за млади коне в дисциплината 
прескачане на препятствия
Дължина на удилото: удилото не трябва да притиска свивката на устните и удилото не трябва да излиза 
от устните с повече от 0,5см, когато е в изправено положение в устата на коня. 

1. Обикновена транзела

4. Маслинообразна
транзела
също и с въртящи се халки и 
единично пречупена форма (като 1.) 
или с извивка за езика (като 2.)

2. Извита обикновена
транзела с извивка за езика

5. D-образна транзела

също и с единично пречупена форма 
(като 1.) или с извивка за езика (като 2.)

3. Двойно пречупена
транзела

6. Транзела с рамена 

също и с единично пречупена форма 
(като 1) или с извивка за езика (като 2.)

Дебелина на удилото при устните:
За понитa – от 10 до 18 мм [1] не по-малко от 8 мм в най-тънката си част [2]
За коне – от 14 до 21 мм [1] не по-малко от 8 мм в най-тънката си част [2]
Дебелината при мястото на пречупване (съответно на средното част при 
двойно пречупени транзели) да е между 14 и 21 мм за коне и 10 и 18 мм 
за понита [3] 
Дължина на средната част на двойно пречупени транзели: макс 4 см [5]
Средната част трябва да има обли контури по всичките си размери, както  
и гладка повърхност. 
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7. Удило без пречупване

Цепочки и каишки 

Задължителни при пелхамата 
При определени обстоятелства са 
допустими и подложки.

Понита:  10 mm

Коне:                   14 mm

Mаксимална дължина на рамената  7 см

Височина на извивката за езика        0-30 mm  
при трензели с извивка

от метал, гума или пластмаса, може и 
да се огъва

единично пречупена или двойно пречупена (като 3.) или с извивка за езика 
(като 2.), или без пречуване (като 7.) са допустими.  Допустима само с поводи 
минаващи през халката, цепочка и презносник. Фалшиви цепочки са допустими.

8. Пелхама (метал, гума или пластмаса)

Минимална дебелина на удилото при ъгъла на устата


