ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ 5 ГОДИШНИ КОНЕ
Състезател

Кон

Клуб

2016

Гр./с.

C
CB
BX
XE

Влизане на работен тръс.
Спиране - поздрав.
Продължаване на работен
тръс.
Тръс надясно.
Работен тръс.
Полуволт 10м. надясно.
Полуволт 10м. наляво.

3

VKAF

Събран тръс.

4

FXH
H

Среден тръс.
Работен тръс.

5

CA

Серпантина от 3 извивки,
всяка от която да докосва
дългата страна на манежа.

6

KXM
MC

Среден тръс.
Събран тръс.

7

C

8

HB
BK

Спиране, отстъпване една
конска дължина и веднага
продължаване на среден
ходом.
Среден ходом.
Среден ходом на дълъг
повод.

1

2

A
X

K
KA

Прихващане на повода .
Среден ходома.

9

A

10

AFB
BRSE

Работен галоп с левия
крак.
Работен галоп.
Среден галоп. Между
R&S полукръг 20 м.
диаметър.
Събран галоп.

EK

Кр. оценка

Коеф.

Корекция

Упражнение

Оценка

Буква

Макс. оценка

Време за изпълнение 5.00 мин

Насоки

Правотата на коня,
спирането, преходите,
качеството на тръса.
Качеството на тръса,
импулса.Правилното
изпълнение на фигурите,
ритъма на алюра,прехода
между двата полуволта.

2

Ритъм, равномерност и
удължаване на крачката.
Правотата на коня,
преходите.
Качеството на работния
тръс, равномерността на
импулса в цялата
серпантина. Правилното
разположение на извивките
и тяхната еднаквост.
Ритъм, равномерност и
удължаване на крачката.
Правотата на коня,
преходите.
Спирането, качеството на
отстъпването- импулс,
равномерност и височина
на крачките,преходите.
Ритъм, равномерност и
удължаване на крачката.
Конят да се издължи
следвайки контакта с
дългия повод, преходите.
Запазване на импулса.
Качеството на ходома.
Лекотата и равновсието при
прехода. Качеството на
галопа.
Ритъм, равновесие,
покриване на терен,
импулс.

Забелжки

Полуволт 10 м. диам.,
връщане на пътеката.
12
Контра галоп.
Проста смяна на крака
(през ходом).
13
Работен галоп.
Смяна на посоката на
работен галоп.
EK
Контра галоп.
14
K
Работен тръс.
KAFP
Работен тръс.
15
PV
Полукръг 20м. на
облекчен тръс, на дълъг
Между
повод .
V&K
Прихващане на повода.
16
A
Езда по средната линия на
работен тръс.
X
Спиране-неподвижност,
поздрав.
Напускане на манежа през А на дълъг повод.
11

KD
DE
EH
Преди
H
HM
ME

Общ брой точки:

2

Ритъм, импулс, равновесие.
DE - прав кон.
Равновесие, импулс.
Три до пет крачки ходом,
преходите, импулса.
Импулс, равновесие.
Прехода,
импулс, равновесие.
Конят да се протегне на
дълъг повод, запазвайки
контакт с ръката на ездача.
Качеството на събрания
тръс, правотата на коня по
средната линия, преходът,
спирането.

180

Общи оценки :
1

2
3

4

5

Тръс - Ритъм, гъвкавост,
еластичност, импулс, ангажираност
на задницата,покриване на терен,
желание и способност на коня да се
събира.
Ходом - Ритъм, отпуснатост,
активност , покриване на терен.
Галоп - Ритъм, гъвкавост,
еластичност и естествен баланс,
импулс, желание и способност на
коня да се събира, покриване на
терен.
Подчинение - Внимание и доверие,
хармония, свобода и лекота на
движението, гъвкавост, контакт с
устата.
Положение и седеж на ездача коректност и ефективност при
употреба на помощите.
Максимален брой точки :
280

10

2

10

2

10

2

10

2

10

2

Грешки в програмата :
( по чл. 430.6.1 от Правилника)
Съдия: ……………………………………………..
1-ва грешка = - 0,5%. от общата оценка
2-ра грешка = - 1% от общата оценка
Буква: ………………………………..
3-та грешка = изключване
0,5% да бъдат извадени за всяка друга грешка. Вижте чл. 430.6.2 от Правилника по обездка

