
 
 

Насоки за FEI международни състезания по обездка за деца 
 

В сила от 1 – ви Януари 2020 
 

Правилата на FEI за състезанията по обездка са приложими за всички 
международни състезания по обездка за деца, с изключение на случаите, когато по-

долу е посочено друго. 
 
 

1. Общи 
 
Целта на оценяването на тестовете за деца е да се фокусира върху уменията за 
езда на Състезателите, използването на помощите, прецизност в изпълнението 
на движенията и хармонията с коня (представянето). 
 
За да се постигне това, Съдиите имат различна роля в зависимост от това къде 
седят около манежа. 
 
Съдиите на късата страна на манежа ще оценяват техническият аспект на теста, 
изпълнението на движенията, гладкото представяне на теста, а съдиите на 
дългата страна на манежа ще оценяват умението за езда, позицията на ездача и 
седежа, ефективността на помощите, прецизност, Общо впечатление. 
 

2. FEI тестове по обездка за деца 
 

• FEI предварителен тест за деца А 
• FEI предварителен тест за деца B 
• FEI отборен тест за деца 
• FEI индивидуален тест за деца 

 
Ново в тестовете за 2020 година: 
 

• Освен промяна на коефициентите, Предварителният тест за деца А, 
Отборният и индивидуалният тест не са променяни по същество от 
миналото. 

• Степента на трудност в Предварителният тест за деца B e нова и е 
повишена, следвайки съветите на Шеф екипа на европейското 
първенство на FEI в Италия. 

• Съдиите на дългата страна на манежа трябва да попълнят специфичен 
Оценителен лист: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА – ВКЛЮЧВАЩ И НАСОКИ 
 
 

Оценка на индивидуалните задачи 
 

Забележки Оценка 

Позиция и седеж на ездача. Седеж: 
добре балансиран, еластичен, 
централно върху седлото, 
синхронизиран с  движението на 
коня. Правилна позиция на горната 
част на тялото, китка, лакът, ръка, 
крак, пета. 

  

Ефективност на помощите.  Как коня 
реагира на прилаганите  помощи от 
ездача, в съответствие с 
„Тренировъчната скала“. 
Влияние на помощите при правилно 
изпълнение на движенията/алюрите. 
Внимателната употреба на помощите. 
Независим седеж. 

  

Прецизност 
Подготовка на движенията. 
Прецизност при изпълнение на 
фигурите. 
Точност при изпълнение на 
елементите в определените за това 
букви. 
Поддържане на правилното темпо. 

  

Общо впечатление 
Хармония  
Правилност на алюрите. 
Умението на ездача, да представи  
коня по най-добър начин. 
 

  

Общо оценки (макс. 40)   
Разделени на 4 = качествена оценка в 
точки 

  

Качествена оценка в %   
 
 

FEI тестовете по обездка за деца могат да се намерят тук. 
 

3. Принципи за оценяване в детските класове 

https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests


 
 

 
Технически промени 

• Влизането е разделено на две движения, за да се оцени по – добре 
подготовката за спирането и тръгването. 

• Специфични движения, които изискват умения на ездача, като например 
завъртане около задницата сега има коефициент 2 

• Влизането е на събран тръс, а не на работен тръс 
• В оценителният лист са добавени коректност на алюрите  и промяна на 

израза „незабележимост на помощите“ във „прецизност в употребата на 
помощите“ 

 
4. Система за оценяване в детските класове 

Позиция на съдиите: 
Панел от трима (3) съдии: 

• Президент + двама (2) членове 
• Техническа оценка: Един (1) съдия на буква “C” 
• Качествена оценка: двама (2) съдии седнали заедно препоръчително* е в 

буква “E” 
 

Панел от петима (5) съдии (FEI шампионати) 
• Президент + четирима (4) членове 
• Техническа оценка: трима (3) съдии, един на C, един в „Н“ и един в „В“ 
• Качествена оценка: двама (2) съдии седнали заедно в „Е“ 

 
*Това е предпочитано разположение. В случай, че манежа не позволява, съдиите 
оценяващи качеството да седнат в „Е“, могат да седнат в „В“. 
 

5. Оценки 
• Както и в други тестове по обездка, само при качествената оценка могат 

да се използват десетични знаци. 
• Приспадането за „други наказания‘ трябва да се направи само от точките 

за техническо изпълнение. 
• Крайната оценка трябва да бъде пресметната, както следва: 

 
Технически оценка в %   
Качествена оценка в %   
ОБЩА оценка в % 
(техническа плюс качествена разделена на 
2) 

  

Наказателни точки 
1-ва грешка = - 0,5%. от общата оценка 
2-ра грешка = - 1%  от общата оценка 
3-та грешка = изключване 

  

КРАЙНА ОЦЕНКА в %   
 

6. Оценки: 
 



 
 

Оценки за техническо изпълнение: 
• Съдията или съдиите даващи оценки за техническо изпълнение, като 

всеки дава индивидуална оценка. 
• На шампионати, когато трима (3) съдии дават технически оценки, точките 

на всеки съдия се събират и се делят на три, за да се определи крайната 
средноаритметична оценка в % 

 
Качествени оценки 
 

• Двамата (2) съдии седящи заедно  в „Е“, трябва да обсъдят четирите 
критерия и да получат четири съгласувани оценки за седеж, помощи, 
прецизност и Общо впечатление. 

• Четирите оценки са сумирани и разделени на 4, за да се получи 
крайна оценка в %. 

 
Крайни оценки: 
 
Панел от трима (3) съдии: 
 
Крайни оценки се получават от събирането на техническата оценка в % (съдия в 
С) и качествената оценка в % (съдия в Е) разделени на 2. 
 
Панел от петима съдии: 
Крайната оценка се получава от събирането на техническата оценка в %(средна 
от тримата съдии) и качествената в % ( съдияЕ) разделени на 2 
 

7. Равенство в класирането при CDICh. 
 
Равенството се запазва в състезанията CDICh, комбинациите се класират на едно 
и също място. 
 

8. Равенство в класирането при CDIOs и FEI шампионати. 
 

Индивидуално класиране: 
 
В случай на равенство в процентите за първите три (3) места, трябва да се използва 
следната система, за да може да се реши равенството: 

• Ще се използва „техническата“ оценка; Комбинацията Състезател/ кон с по – 
висока техническа оценка ще бъде класиран по – напред.  

• Ако все още има равенство, най – високата обща средна оценка от 
тримата(3) съдии оценяващи техническото изпълнение ще реши 
класирането. Моля виж член 452 и 459 във FEI Правилника по обездка. 

• Ако все още има равенство, комбинациите ще бъдат класирани на едно и 
също място. 

 
Отборно класиране: 

• Обърнете се към FEI Правилника по обездка 



 
 

 


