ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ 7 ГОДИШНИ КОНЕ
Състезател ________________________________________________

2016
Кон ___________________

Клуб _____________________________________________ Гр./с. ___________________________

1

2

3

ХC
C
МХК
К

Влизане на събран галоп.
Спиране - неподвижност
поздрав.
Продължаване на събран
тръс.
Събран тръс.
Продължаване надясно.
Удължен тръс.
Събран тръс.

КА

Преходи в М и К
Събран тръс.

A
X

А
DЕ

10

10

По централната линия
Полупристъпване наляво.
10

5

6

7

8

9

10

Е

Волт надясно ( диаметър 8
м.).

10

EH
HC

Дясно рамо вътре
Събран тръс.

10

CМ
М
H

Събран ходом
Завой надясно
Завой наляво

10

2

10

2

HSP

Между
P&F
FA
A
DB

Удължен ходом

Преход от събран ходом
към събран тръс.
Събран тръс
По централната линия
Полупристъпване
надясно.

10

10

Насоки

Качество на алюрите,
спиране и преходи.
Правота. Контакт и
задтилък.

10

4

Кр. оценка

Коеф.

Корекция

Упражнение

Оценка

Буква

Мундщукът е задължителен

Макс. оценка

Време за изпълнение 4,45 мин.

Равномерност, еластичност,
баланс, ангажираност на
задните крака, задминаване.
удължаване на рамката
Запазване на ритъма,
плавност, прецизност и
плавно изпълнение на
преходите. Способност да
подложи в К. Смяна на
рамката
Равномерност и качество на
тръса, равномерно огъване,
събраност, баланс,
плавност, кръстосване на
краката
Равномерност и качество на
тръса, събраност и баланс.
Поддържане на каденца.
Огъване.
Равномерност и качество на
тръса; огъване и постоянен
ъгъл. Събраност, баланс и
плавност
Равномерност, отпуснатост,
активност, скъсяване и
повдигане на стъпките,
способност сам да се носи.
Преминаване на ходом
Равномерност, отпуснатост,
активност, задминаване,
свобода на раменете,
протягане към трензелата.
Плавност на преходите,
качество на тръса.
Равномерност и качество на
тръса, равномерно огъване,
събраност, баланс, плавност
кръстосване на краката.

Забележки

11
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B

BM
MC

13

C

14

CH
HK
KAF

Волт наляво ( диаметър 8
м.).

10

Ляво рамо вътре
Събран тръс.

10

Продължаване на събран
галоп на ляво
Събран галоп.
Среден галоп.
Събран галоп.

10

10

15

F
Между
F&X

16

F(X)
FAK

Продължаване към Х на
събран галоп
Полупирует наляво
(разрешен е работен
пирует с радиус
приблизително 1-3 м)
Летяща смяна
Събран галоп

10

10

17
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19

20

KX
X
I
C

Полупристъпване надясно
По централната линия
Летяща смяна
Завой на ляво

HP

По късия диагонал 3
летящи смени на 4 темпа

PFAK

Събран галоп

K (X)
Между
К&X

Продължаване към Х на
събран галоп
Полупирует надясно
(разрешен е работен
пирует с радиус
приблизително 1-3 м)

K
KAF

Летяща смяна
Събран галоп

10

10

10

10

21

FX
X
I
C

Полупристъпване наляво
По централна линия
Летяща смяна
Завой надясно

10

Равномерност и качество на
тръса, събраност и баланс.
Поддържане на каденца.
Огъване.
Равномерност и качество на
тръса; огъване и постоянен
ъгъл. Събраност, баланс и
плавност
Прецизно и плавно
изпълнение на преходите.
Качество на галопа.
Качество на галопа,
удължаване на стъпката и
рамката. Баланс и
тенденция за повдигане,
правота. Двата прехода.
Способност за събраност в
К
Желание за събраност и сам
да носи тежестта си.
Баланс, постановка и
огъване. Качество на галопа
преди и след.
Правилност, баланс,
плавност, тенденция за
повдигане, праволинейност
на летящите смени.
Качество на галопа преди и
след.
Качество на галопа.
Събраност, баланс,
равномерно огъване,
плавност. Качество на
летящите смени.
Правилност, баланс,
плавност, тенденция за
повдигане, правота.
Качество на галопа преди и
след.
Желание за събраност и сам
да носи тежестта си.
Баланс, постановка и
огъване. Качество на галопа
преди и след.
Правилност, баланс,
плавност, тенденция за
повдигане, праволинейност
на летящите смени.
Качество на галопа преди и
след.
Качество на галопа.
Събраност, баланс,
равномерно огъване,
плавност. Качество на
летящите смени.

22

MXK

Удължен галоп

Качество на галопа,
импулс, удължаване на
маха и рамката. Баланс
тенденция към повдигане,
праволинейност.
Разграничаване от средния
галоп
Качество на летящата смяна
по диагонала. Прецизност,
плавно изпълнение на
преходите. Способност за
събраност на галопа в К
Качеството на алюрите,
спиране, преход.
Праволинейност. Контакт и
задтилък

10

23

К

Събран галоп и летяща
смяна
10

24

Езда по средната линия
Спиране-неподвижност,
поздрав.

A
X

10

Напускане на манежа през А ходом на дълъг повод.
Общ брой точки:

260

Общи оценки :
1

2

3

4

Алюри
(свобода и правилност)
ИМПУЛС
(желание за движение напред,
еластичност на крачките, гъвкавост
на гърба, ангажираност на задницата)
ПОДЧИНЕНИЕ
( внимание и доверие, хармония и
лекота на движенията,
праволинейност, възприемане на
удилото и лекота на предницата)
Положение и седеж на ездача
( коректност и ефективност при
употреба на помощите )
Максимален брой точки :

10

1

10

1

10

2

10

2

320

Грешки в програмата :
ПЪРВИ ПЪТ – 0,5%. от общата оценка
ВТОРИ ПЪТ -1% от общата оценка
ТРЕТИ ПЪТ - изключване

СЪДИЯ ..........................................
Буква

’’..........’’

