9700 гр. Шумен, кв. Макак, Админ. сграда на ДП „Кабиюк”
тел.: 054 / 80 10 50 факс: 054 / 80 10 60
e-mail: kastchiev@mail.bg

ИНСТРУКЦИЯ
за бонитировка и тестиране на коне от Източнобългарска порода
І. ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПИ НА БОНИТИРОВКАТА
1. Бонитировката има за цел да определи развъдната стойност на конете и представлява
комплексна преценка по произход и типичност; телесни измерения; екстериор,
конституция и темперамент; качества на движенията, работоспособност и качество на
приплодите.
2. Бонитировката се провежда от специалисти с подходяща квалификация оторизирани
от Асоциацията за развъждане на източнобългарски коне в България. Ако
бонитировката се извършва от комисия, всеки член дава независима оценка. Крайната
оценка се формира като средно аритметично от оценките на членовете на комисията.
3. Бонитирането и тестирането на конете се извършва:
на 2.5 годишна възраст – по произход и типичност; телесни измерения; екстериор,
конституция и темперамент, качества на движенията и опционно по качества на
свободния скок.
на 3 годишна възраст – по произход и типичност; телесни измерения; екстериор,
конституция и темперамент; качества на движенията, качества на свободния скок и тест
за за податливост към обучение.
на 7.5 годишна възраст – по произход и типичност; телесни измерения; екстериор,
конституция и темперамент; качества на движенията; качества на свободния скок, тест
за за податливост към обучение, работоспособност и по репродуктивни качества.
Тестовете за качества на свободния скок и за податливост към обучение се провеждат
само веднъж. Теста за за податливост към обучение не е задължителен за кобилите.
Жребците и кобилите ползвани за разплод се преценяват по репродуктивни
способности и по потомство периодично след 7.5 годишна възраст.
4. За всяко бонитирано животно се попълва индивидуален бонитировъчен/оценителен/
лист. Копие от него задължително се предоставя на собственика. Преди началото на
случния сезон се съставя обобщаваща бонитировъчна ведомост.
5. Преценката на всяка група признаци се извършва по десетобална система. Крайната
оценка е средно аритметично от оценките отделните съдий закръглено към цяло число.
6. Взависимост от получените балове конете се класират в 4 класа: Елит – животните
напълно отговарят на изискванията за породата; І-ви клас – коне, които в малка степен
се отклоняват от изискванията, ІІ-ри клас – коне, които независимо, че притежават от
някои отклонения биха могли да имат племенно значение и ІІІ-ти клас – коне, които
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имат съществени отклонения от изискванията за породата и чието използване за
разплод не е целесъобразно.
7. Причисляването на конете към определен клас се извършва по таблица, въз основа на
най-ниската по стойност оценка на дадена група признаци.
Група признаци
Произход и
типичност
Телесни
измерения
Екстериор/І, ІІ, ІІІ
раздел/
Качества на
движенията
1. Ходом
2. Тръс
3. Галоп
4. Коректност
Качества на
свободен скок
Тест за податл.
към обучение
Работоспособност
Качество на
приплодите

елит
І-ви клас
ІІ-ри клас
ІІІ-ти клас
жребци кобили жребци кобили жребци кобили жребци кобили
8
7
7
6
6
5
5
4
8

7

7

6

6

5

5

4

8

7

7

6

6

5

5

4

7
7
7
7
7

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

7

6

6

5

5

4

4

3

7
7

6
6

6
6

5
5

5
5

4
4

4
4

3
3

***Ако само за една група признаци бонитираното животно получи оценка с един бал
по-ниска, то може да се причисли към същия клас по преценка на бонитьора.
*** Ако оценката по работоспособност на бонитирания кон е 9 или 10, то същия може
да се причисли към по-горен клас.
***Конете, които имат шпат, заешка кука/курба/, пръстеновидни костни наръсти
/рингбайн/ и хъркане /рорер/ могат да се причисляват максимално до ІІ-ти клас.
***Конете, които имат добре изразени развърната, завърната, предстояща или
задстояща постановка на предните крайници; о-образна, х- образна, саблевидна,
задстояща, предстояща/подставена/ или стръмна/слонова/ постановка на задните
крайници; типично дълги или меки бабки или стръмни копита могат да се причислят
максимално към І-ри клас.
*** Коне, които имат свлечена или къса или тясна крупа, нежна или рехава
конституция не могат да бъдат причислявани към категория Елит.
ІІ. ПРЕЦЕНКА ПО ПРОИЗХОД И ТИПИЧНОСТ
1. Произходът се удостоверява по документи издадени съгласно Правилника за
регистрация на Асоциацията. При провеждането на самата бонитировка се използва
оперативен оценителен лист, който не включва оценка на произхода. За осигуряване на
безпристрастност по отношение на известни родители или ниво на регистрация
оценката по произход се прави след оценката на всички животни за деня и се вписва в
индивидуалния бонитировъчен лист.
2. Типичността се оценява по следната скала:
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Степен на изразеност на породния тип
Изключително типичен
Силно изразен породен тип
Много добре изразен
Достатъчено изразен
Задоволително изразен
Слабо изразен
Липса на типичност

Балове
10
9
8
7
6
5
1-4

ІІІ. ПРЕЦЕНКА ПО ТЕЛЕСНИ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Прецеката по телесни измерения се извършва по разработена за породата скала,
базирана на средните стойности и вариационната ширина на основните телесни
измерения за предходния генерационен интервал.
2.Скала за оценка на основните телесни измерения на коне от Източнобългарска
порода.
Жребци
Кобили
Височина при Обхват на Обхват на Височина при Обхват на Обхват на
холката
гърдите
свирката холката
гърдите
свирката
168
195
21.2
166
190
20.7
166
193
20.9
164
188
20.5
164
190
20.7
162
186
20.2
162
187
20.5
160
184
20.0
160
184
20.2
158
182
19.7
158
182
19.9
156
179
19.5
до 156
180
19.7
до 154
177
19.2

Балове
10
9
8
7
6
5
4

***При по-малки стойности на: височината при холката с не повече от 1 см, на обхвата
на гърдите с не повече от 2 см и на обхвата на свирката с не повече от 0.2 см оценката
не се изменя.
***Когато дължината на трупа е по-малка от височината при холката с повече от 5 см.
оценката се намалява с 1 бал.
***При преценка на коне по-малки от 3.5 годишна възраст към измеренията им се
добавя както следва:
Възраст
3.5 години
3.0 години
2.5 години
2.0 години

Височина при холката /см/
жребци
кобили
2
1
3
2
7
6
8
7

Обхват на
гърдите /см/
4
7
12
17

Обхват на
свирката /см/
0.2
0.2
0.7
1.2

а. Оценката се определя по баловете за най-ниското по стойност телесно измерение.
б. При по-ниски по стойност измерения, но не с по-вече от 1 cm, а за обхвата на гърдите
на коне в тренинг оценката не се изменя.
г. Ако на 2- и 3- годишна възраст измерението коса дължина на тялото надвишава
максималните в скалата стойности с 2 cm, общата оценка не се намалява. При поголямо превишение оценката се намалява с 1-2 бала по преценка на бонитьора.
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д. Ако след 3 годишна възраст косата дължина на тялото се различава от височината
при холката до 5 см или е с 5 см по-малка общата оценка не се изменя. При по-голяма
разлика в плюс или минус оценката се намалява с 1-2 бала по преценка на бонитьора.
ІV. ПРЕЦЕНКА ПО ЕКСТЕРИОР И КОНСТИТУЦИЯ
1. Преценката по екстериор е пунктова и се извършва за всяка отделна част. Частите на
тялото са групирани в три раздела: глава, шия и труп; крайници; конституция,
телосложение, сухожилия, мускулатура, темперамент и нрав. В оценителния лист се
вписва крайната оценка на съответния раздел. Само при заявено желание от страна на
собствениците се изготвя подробна пунктова оценка на екстериора.
2.При преценката на отделните части на тялото в графа „забележки” на оценителния
лист се отбелязват екстериорните недостатъци. Оценката бива: добра – 2 бала,
задоволителна – 1 бал и лоша – 0 бала. Общата оценка за раздела се поставя чрез
сумиране на поставените балове. За обща оценка на екстериора се вписва оценката на
раздела получил минимално количество балове.
3. Ако два от разделите са получили оценки от 7 до 10 бала при жребците и от 6 до 10
бала при кобилите, към минималния бал за общата оценка на екстериора се прибавя
още един бал.
Описание на отделните части и тяхната изразеност
А. Раздел І - Глава, шия и труп
1. Глава: пропорционална, голяма, малка, груба, суха, нежна, проста. Ганаши: широки,
средни, тесни. Задтилък: дълъг, нормален, къс. Шия: дълга, средна, къса,лебедова,
права, еленова; скачена: високо, сред-но, ниско.
2. Холка: дълга, средна, къса, висока, средна ниска, остра, средна, широка
3. Гръб: дълъг, среден, къс,мек, прав, шаранов, широк, среден, тесен. Поясница: дълга,
средна, къса, изпъкнала, равна, вдадена.
4. Крупа : дълга, средна, къса, широка, средна,тясна, наведена, нормално наклонена,
права, хоризонтална, раздвоена, овална, стреховидна.
5. Гърди : широки, средни, тесни, дълбоки, средни, плитки. Ребра: закръглени, средни,
плоски. Хълбоци:дълги, средни, къси. Корем: обемист, среден, подбран
Оценка на І раздел в балове:
Б. Раздел ІІ – Крайници
Предни крайници
1. Плешка: дълга, средна, къса, полегата, средна, стръмно поставена.
Подрамо: дълго, средно, късо
2. Коляно: добре развито, задоволително, слабо, козинец, плоско коляно, изрязано отзад.
Свирка: дълга, средна, къса, кръгла, средна, овална, добре развита, задоволително,
пристисната, костни, наръсти.
3. Китъчна става: добре развита, задоволително, слабо, надебелена
4. Бабки: дълги,
нормални, къси,
меки, стръмни, пръстеновидни костни
наръсти(жабка). Копита: големи, нормални, малки, плоски, нормални,
стръмни, деформирани; петки: нормални, високи, ниски, пристиснати, пълнокопитни.
5. Постановка: правилна, широка, тясна, завърната, развърната, правилна, предстояща,
задстояща.
Задни крайници
1. Подбедро: дълго, средно, късо
2. Тарзална става: добре развита, задоволително, слабо, сърнешка кост,
заешка кука, шпат, пипхак. Свирка:добре развита, задоволително, слабо, костни
нарасти.
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3. Китъчна става: добре развита, задоволително, слабо, надебелена
4.Бабки:дълги, нормални, къси, меки, нормални, стръмни, пръстеновидни,
костни нарасти. Копита: нормални, големи, средни, малки, тесни, широки, плоски,
стръмни, деформирани; ниски петки, пристиснати, пълнокопитни
5.Постановка: правилна, широка, тясна, О-образна, Х-образна; правилна, саблиста,
задстояща, предстояща, стръмна /слонова/.
Оценка на ІІ раздел в балове:
В. Раздел ІІІ. Конституция, мускулатура, сухожилия, връзки
1. Телосложение:
Хармонично, надстроено, късо, разтегнато, висококрако
2. Темперамент: холеричен, сангвиничен, меланхоличен, флегматичен.
Нрав: добронравен, злонравен, нервен. Използва храната: добре, задоволително, лошо.
3. Мускулатура: Шия:добра, задоволителна, слаба. Гръб и поясница: добра,
задоволителна, слаба. Плешка: добра, задоволителна, слаба. Подрамо: добра,
задоволителна, слаба. Крупа: добра, задоволителна, слаба. Бедра и подбедра: добра,
задоволителна, слаба.
4. Сухожилия: развити и добре очертани, задоволително, слабо, надебелени.
Връзки: здрави, задоволителни, слаби. Копитен рог:
здрав, ронлив, напукан.
Обраслост: грива и опашка: гъсти, средни, редки; четки: големи, средни, малки. Пороци:
Рорер, меланосаркома, крипторхизъм.
Оценка на ІІІ раздел в балове:
Обща оценка на екстериора:
V. ПРЕЦЕНКА КАЧЕСТВАТА НА ДВИЖЕНИЯТА
1. Преценката на качествата на движение се извършва без ездач на ходом, тръс и галоп
/гледано отстрани на тялото/, и по коректност/гледано отпред и отзад по надлъжната
линия на тялото/.
2. За част от оценките конят се води, след което се пуска на свобода в манеж, падок или
заградено пасище с площ най-малко 30х60/20х40/м.
3. Слабостите и недостатъците се отбелязват в графа „забележки” на оценителния лист.
4. Оценката на движенията се извършва в балове както следва:
Ходом
Критерии за оценка
Ходом
Дължина на крачката
Активност на предния пояс
Активност на задния пояс
и подлагане на задните
крайници под масата
Ритъм и еластичност на
движението

Степен на изразеност
дълга, нормална, къса

Балове
0 - 10
0-2

много добра, удовлетворителна,
недостатъчна
много добра, удовлетворителна,
недостатъчна

0-2

много добра, удовлетворителна,
недостатъчна

0-2

0-2

Общо впечатление
Много добро, добро, неудовлетворително
0-2
*** При наличие на латерална походка/нарушен ритъм/ общата оценка на движението
на ходом не може да надвишава 4 бала по преценка на бонитьора.
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Тръс
Критерии за оценка
Тръс
Дължина на крачката
Активност на предния пояс

Степен на изразеност
дълга, нормална, къса

Балове
0 - 10
0-2

много добра, удовлетворителна,
недостатъчна
много добра, удовлетворителна,
недостатъчна

0-2

Ритъм и еластичност на
движението

много добра, удовлетворителна,
недостатъчна

0-2

Общо впечатление

Много добро, добро, неудовлетворително

0-2

Степен на изразеност

Балове
0 - 10
0-2

Активност на задния пояс
и подлагане на задните
крайници под масата

Галоп
Критерии за оценка
Галоп
Дължина на галопения мах
/покриване на терен/
Активност на предния пояс
и изразеност на акцията на
водещия крак
Активност на задния пояс
и подлагане на задните
крайници под масата
Ритъм и еластичност
Общо впечатление

дълга, нормална, къса

0-2

много добра, удовлетворителна,
недостатъчна

0-2

много добра, удовлетворителна,
недостатъчна

0-2

много добра, удовлетворителна,
недостатъчна
много добро, добро, неудовлетворително

0-2
0-2

*** При наличие на ротация на крайниците в ходом, ткръс и галоп общите оценки на
движенията се намаляват с 3-4 бала по преценка на бонитьора.
Коректност на движенията преценени отпред и отзад по надлъжната линия на
тялото.
Оценката на коректността на движенията преценени отпред и отзад по надлъжната
линия на тялото се извършва на твърд, равен и не хлъзгав терен (за предпочитане
асфалт). Коня се движи в права посока на ходом и тръс. Наблюдава се траекторията на
движение на всеки един крайник поотделно и заедно.
Критерии за оценка
Степен на изразеност
Балове
Коректност на движенията преценени отпред и отзад по надлъжната линия на
тялото
0 - 10
Коректност на движенията Коректни, не много коректни, некоректни
0-2
гледано отред/постановка/
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Коректност на движенията
гледано отзад/постановка/
Коректност на сгъване на
карпалните стави
Коректност на сгъване на
тарзалните
Общо впечатление

Коректни, не много коректни, некоректни

0-2

Коректни, не много коректни, некоректни

0-2

Коректни, не много коректни, некоректни

0-2

Много добро, добро, неудовлетворително

0-2

VІ. ПРЕЦЕНКА КАЧЕСТВАТА НА СВОБОДЕН СКОК
Теста е опционен за двегодишни коне и задължителен за тригодишнни. Извършва се
в шпрингартен с минимум 3 препядствия в разчет, като първото е подвеждащо.
Височината на препядствията се увеличава с по 10 см но не повече от 120 см за
двегодишни и 130 за тригодишни коне. Преценката извършва по десетобалната система
със значения на оценките както следва: 10 - отличен; 9 - много добър; 8 - добър; 7 сравнително добър; 6- удовлетворителен; 5 – достатъчен; 4- недостатъчен; 3 сравнително лош; 2 - лош; 1 - много лош.
На преценка подлежат следните критерии:
Критерии
Балове
Спокойствие и готовност за скок
1 - 10
Механика на скока/фазите подготовка за скок, отскок, летене и 1 - 10
приземяване/
Гъвкаваст и еластичност на скока
1 - 10
Естествена способност за разчет преди и след скока
1 - 10
Общо впечатление
1 - 10
За всеки критерий се определя средното аритметично взависимост от броят на
съдийте.
Окончателната оценка на свободния скок е сбора на баловете на отделните
подкритерии разделен на 5.
VІІ. ТЕСТ ЗА ПОДАТЛИВОСТ КЪМ ОБУЧЕНИЕ
Податливостта на обучение се преценява под седло със собствен и чужд ездач на
два или три еденични профила не по-високи от 80 см и не по-широки от 100 см.
Всеки кон трябва да се язди от собствения ездач около 30 минути, в т.ч.
последните 8-10 минути пред съдийската комисия, след което се предава на гостуващия
ездач. Ездачите дават независими оценки за следните критерии:
Критерии
Готовност и усърдие за работа
Податливост на прилаганите помощи
Концентрация на вниманието
Качества на движението
Предразположение към скокове
Крайната оценка е средно аритметично от двата резултата.

Балове
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10

VІІІ. ПРЕЦЕНКА ПО РАБОТОСПОСОБНОСТ
1. Работоспособността на конете се преценява въз основа на резултатите от
състезанията в дисциплините на конния спорт. Тестове за издръжливост и шоу имат
допълващ преценката характер. Неизпитаните в дисциплините на конния спорт коне
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получават за работоспособност от 1 до 3 бала ако имат участия по точки. Максималната
крайна оценка на работоспособността е 10 бала.
2. Оценката по работоспособност се прави въз основа на най-добрите постижения от
всички участия.
А. Състезания по конен спорт
Признават се само резултати регистрирани в държавните първества от
календара на БФКС или състезаняе от календара на FEI
Дресаж
Резултат от теста в %
Под 45
45.01 – 50.00
50.01 – 55.00
55.01 – 60.00
60.01 – 64.00
64.01 – 67.01
67.01 – 70.00
70.01 – 73.00
над 73.01

Бална оценка
Клас „Н”
Клас „Л”
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9

Клас „М”
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Клас „Т”
3
4
5
6
7
8
9
10
10

***При наличие на шампионска титла в държавно първенство или класация в
международен турнир CDI 1 и 2 звезди към основния резултат се добавя един бал.
***При наличие на участие в международен турнир CDI 3 звезди, CDIO или CDIW към
основния резултат се добавя 1 бал, а при класация – 2 бала.
Прескачане на препядствия
Наказателни
точки
над 16
от 12.1 до 16
от 8.1 до 12
от 4.1 до 8
до 4

Балове в дисциплината по класове
Клас Н
Клас Л
Клас М
4
4
4
5
5
5
6
7
8
7
8
9
8
9
10

Клас Т
5
6
9
10
10

Всестранна езда/шампионат/
Наказателни
точки
над 120
от 90.1 до 120
от 80.1 до 90

Балове в дисциплината по класове
Клас Н
Клас Л
Клас М
3
3
3
4
4
4
5
5
5
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Клас Т
3
5
6

от 70.1 до 80
от 60.1 до 70
До 60

6
7
8

7
8
9

8
9
10

9
10
10

***Независимо от броят на наказателните точки и в трите дисциплини на конния спорт
за класаци първо или второ място общата оценка се завишава с 1 бал. За класация
трето или четвърто място оценка се завишава с 0.5 бала.
***При наличие на шампионска титла в държавно първенство или класация в
международни турнири: CSI 1 или 2 звезди за прескачане на препядствия и CCI или
CIC 1 или 2 звезди за шампионат към основния резултат се добавят два бала.
***При наличие на участие в международен турнир CSI 3 или 4 звезди за прескачане
на препядствия, CCI или CIC 2 или 3 звезди за шампионат към основния резултат се
добавят 3 бала, а при класация – 4 бала.
***Крайната оценка се завишава за:
Б. Тест за издръжливост “endurance” – набрани над 72 точки
с 2-3 бала В.
Издържани тестове на други полукръвни породи
с 3 бала
Г. Класации до трето място в Шоу
с 1-3 бала
2. Общия бонитировъчен клас на неизпитаните кобили се намалява с една степен
по преценка на бонитировъчната комисия.
3. На кобили получили за работоспособност оценка от 4 бала общия
бонитировъчен клас може да бъде завишен с една или две степени, ако за произход и
типичност, телесни измерения и екстиериор са получили оценки не по-ниски от осем.
VІІІ. ПРЕЦЕНКА ПО КАЧЕСТВАТА НА ПОТОМСТВОТО
1. Жребците и кобилите се преценяват по качество на приплодите, отгледани при
нормални условия на 7.5 годишна възраст, 11-годишна възраст и след 15 годишна
възраст годишна възраст.
2. Оценката на жребците се извършва както следва:
2.1. Не по-малко от 50% от приплодите елитни и 40 % първи клас 10 бала
2.2. Не по-малко от 30% от припл. елитни и 50 % първи клас
9 бала
2.3. Не по-малко от 10% от припл. елитни и 70 % първи клас
8 бала
2.4. Не по-малко от 10% от приплл елитни, 50 % първи клас и 20% втори клас
7 бала
2.5.Не по-малко от 40% от припл. първи клас и 50 % втори клас
6 бала
2.6. Не по-малко от 30% от припл. първи клас и 50 % втори клас
5 бала
2.7. Не по-малко от 10% от припл. първи клас, 50 % втори клас и 20% трети клас
4 бала
2.8. Не по-малко от 40% от припл. втори клас и 50 % трети клас
3 бала
2.9. Отделни приплоди втори и 70 % трети клас
1-2 бала
***Ако от потомците има рекордисти на породата, шампиони на национални и
регионални изложби оценката на родителите се завишава с 1-2 бала.
3. Оценката на кобилите се извършва както следва:
3.1. На 7.5 годишна възраст:
Три живородени кончета
8 бала
Две живородени кончета
7 бала
Едно живородено конче
6 бала
Без конче
5 бала
*** Кобили с 1 или 2 родени кончета по преценка на бонитьора могат да отидат в погорен бонитировъчен клас, ако за произход и типичност и екстериор имат оценки не пониска от 7, а за качества на движенията – оценка не по-ниска от 6.
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3.2. На 11 годишна възраст
Записана в Елит-Рекорд листата за разплодни кобили
10 бала
Четири родени кончета, от които три клас елит
9 бала
Четири родени кончета, от които две клас елит или три родени, от които две клас елит
8 бала
Четири родени кончета, от които едно клас елит или три родени, от които едно клас
елит
7 бала
Три родени кончета, от които две първи клас
6 бала
Три родени кончета, от които едно първи клас
5 бала
Под три родени кончета
1-4 бала
3.3. На 15 години и по-възрастни
Записана в Елит-Рекорд листата за разплодни кобили
10 бала
Седем родени кончета, от които четири клас елит
9 бала
Седем родени кончета, от които три клас елит или шест родени, от които три клас
елит
8 бала
Седем родени кончета, от които две клас елит или шест родени, от които две клас елит
7 бала
Пет родени кончета, от които три първи клас
6 бала
Пет родени кончета, от които две първи клас
5 бала
Под пет родени кончета
1-4 бала
Елит-Рекорд листа за разплодни кобили и жребци/опционна/
1. Изискванията за вписване на кобили в елит-рекорд класацията се прилага за три
възрастови групи.
Група 1: 15-годишни и по-възрастни
Да има оценки не по-малки от 8 за произход и типичност, екстериор и качества на
движенията, и оценка не по-малко от 7 за работоспособност.
Да имат индекс за масивност не по-нисък от 116, за костистост не по-нисък от 12.4 и за
разтегнатост не по-нисък от 100.
Да има поне 7 живи кончета превъзхождащи средното за породата по типичност,
есктериор, качества на движенията и работоспособност.
Да има поне две дъщери клас елит одобрени и ползвани за разплод.
Да има поне един син с превъзходни качества одобрен и ползван за разплод.
Група 2: от 11 до 14 годишни
Да има оценки не по-малки от 8 за произход и типичност, екстериор и качества на
движенията, и оценка не по-малко от 7 за работоспособност.
Да имат индекс за масивност не по-нисък от 116, за костистост не по-нисък от 12.4 и за
разтегнатост не по-нисък от 100.
Да има поне 5 живи кончета превъзхождащи средното за породата по типичност,
есктериор, качества на движенията и работоспособност.
Да има поне една дъщеря клас елит одобрена и ползвана за разплод.
Да има поне един син с превъзходни качества одобрен и ползван за разплод.
Група 3: от 7 до 10 годишни
Да има оценки не по-малки от 8 за произход и типичност, екстериор и качества на
движенията, и оценка не по-малко от 7 за работоспособност. Да имат индекс за
масивност не по-нисък от 116, за костистост не по-нисък от 12.4 и за разтегнатост не
по-нисък от 100.
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Да има поне 3 живи кончета превъзхождащи средното за породата по типичност,
есктериор, качества на движенията.
2. Изискванията за вписване на жребци в елит-рекорд листата се прилага за възрастови
групи.
Група 1: 15-годишни и по-възрастни
Да има оценки не по-малки от 9 за произход и типичност, екстериор и качества на
движенията, и оценка не по-малко от 9 за работоспособност.
Да имат индекс за масивност не по-нисък от 117, за костистост не по-нисък от 12.6 и за
разтегнатост не по-нисък от 100.
Да е изпитан и класиран в поне един от двата опционни теста по работоспособност.
Поне 60% от приплодите му да превъзхождат средното за породата по типичност,
есктериор, качества на движенията и работоспособност.
Да има поне 10 дъщери клас елит одобрени и ползвани за разплод.
Да има поне два сина с превъзходни качества одобрени и ползвани за разплод.
Група 2: 10-годишни
Да има оценки не по-малки от 9 за произход и типичност, екстериор и качества на
движенията, и оценка не по-малко от 9 за работоспособност.
Да имат индекс за масивност не по-нисък от 117, за костистост не по-нисък от 12.6 и за
разтегнатост не по-нисък от 100.
Да е изпитан и класиран в поне един от двата опционни теста по работоспособност.
Поне 60% от приплодите му да превъзхождат средното за породата по типичност,
есктериор, качества на движенията и работоспособност.
Да има поне 5 дъщери клас елит одобрени и ползвани за разплод.
Да има поне един син с превъзходни качества одобрен и ползван за разплод.
Г. Ежегодно се извършват номинациите “Шампион на породата”, ”Вицешампион на
породата” по пол и “Шампион на производителите”. Номинациите за “Шампион на
породата” и ”Вицешампион на породата”се извършват въз основа на резултатите от
бонитировката и теста за обученост. Всички животни класирани в клас Елит повторно
се представят пред комисията. Всеки член на комисията оценява общата експресивност
и дава своите предложения тайно, независимо от другите членове. Номинират се конете
получили най-много гласове. Номинациите за “Шампион на производителите”се
извършват въз основа на оценките на развъдната стойност от комисия в разширен
състав /специалисти и собственици/, оторизирана от Асоциацията.
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