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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Тест за категория „Млад Фигурист“ 
 

2019/2020  
I. Цел: 
Целта на теста е да бъде показано и оценено усвояването на правилно и 

грамотно пързаляне върху леда. Качественото изпълнение на основните елементи във 
фигурното пързаляне да постави основа, върху която да бъдат разучавани и 
затвърждавани по-сложни технически елементи, водещи до усъвършенстване на 
уменията и постигане на високи резултати. 

II. Продължителност на програмата: 
Теста се изпълнява под музика, която е произволно избрана, с продължителност 

от 1:30 мин. до 2:00 мин. В общи линии това е времето, за което участниците трябва да 
изпълнят всички елементи. Няма да има наказание в случай, че елементите бъдат 
изпълнени по-рано или времето бъде превишено. 

Целта на музиката е да създаде настроение и приятна атмосфера. Състезателите 
няма да бъдат оценявани за артистичност и изпълнение. 

III. Начало: 
Теста започва от средата на дясната синя линия на пързалката (виж фигура 1). 

Позволено е артистично начало. 
IV.  Елементи:  
От качеството на изпълнение на отделните елементи, зависи изцяло 

покриването на теста. Те са описани по долу и се изпълняват един след друг както е 
показано на приложените фигури. Спазването на рисунъка и последователността е 
задължително. При преминаване от един елемент в друг са разрешени допълнителни 
стъпки и оттласквания, които не са описани във фигурите. Елементите са: 

1. Последователност от три предни външни дъги (започва от ляв крак), 
изпълнени след придобита скорост от няколко предни пресечки по горния десен кръг 
на пързалката (виж фигура 1). 

2. Последователност от три предни вътрешни дъги (започва от ляв крак) 
изпълнени веднага след „Елемент 1” (виж фигура 1). 

- Основни изисквания за елементи 1 и 2: 
 Дъгите се изпълняват на чист външен или вътрешен ръб на кънката; 
 Опорният крак е леко сгънат в глезенната, колянната и тазобедрената стави, 

а свободният крак е опънат назад; 
 Ръцете са опънати в страни и позицията им подчертава и подпомага 

елемента, без да показва нестабилност; 
Допълнителни и насочващи изисквания за елемент 1 и 2 – рисунъка на дъгата 

трябва да описва половин окръжност; движенията на опорния крак трябва да бъдат 
меки; тялото трябва да е изправено, а линията на раменете и бедрата да е 
перпендикулярни спрямо посоката на движение. 
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„Фигура 1“ 

 
3. Половин осморка предни пресечки, изпълнени веднага след „Елемент 2”, по 

двата леви кръга на пързалката (виж фигура 2). 
4. Половин осморка задни пресечки, изпълнени веднага след „Елемент 3” с 

преход тройка, по двата леви кръга на пързалката (виж фигура 2). 
- Основни изисквания за елементи 3 и 4: 
 Силно сгънат опорен крак, пълно изпъване на оттласкващия крак в края на 

оттласкването; 
 Оттласкванията се изпълняват с ръба на кънката, а не със зъбците; 
 Единият крак е винаги на чист външен ръб, а другият на чист вътрешен ръб; 
 При кръстосването, кракът се поставя навътре, като петата трябва премине 

на нивото на пръстите на опорния крак (престъпването е забранено); 
Допълнителни и насочващи изисквания за елемент 3 и 4 – не трябва да има 

вертикални движения на тялото и непринудено положение на главата, раменете и 
ръцете; надлъжната ос на тялото трябва да е изправена и леко наклонена към центъра 
на кръга.  
„Фигура 2“ 
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5. Две валсови тройки + кадет, изпълнени веднага след „Елемент 4”, по горния 
ляв кръг на пързалката (виж фигура 3). 

- Основни изисквания за елемент 5: 
 Валсова тройка – започва с предна външна дъга със свободен крак опънат 

назад; след обръщането, преминаването върху другия крак се съпровожда с дълбоко 
приклякане и енергично оттласкване с вътрешния ръб на кънката, в резултат на което 
оттласкващият крак се изпъва и отвежда назад-нагоре; 

 Кадет – има видим отскок; приземяването е на задна външна дъга; 
Допълнителни и насочващи изисквания за елемент 5 – при обръщането с 

тройката, свободният крак се приближава към опорния; в изходно и крайно положение 
на елементите, свободният крак е опънат и развърнат, тялото и главата са изправени; 

* Валсовите тройки и кадета ще се оценяват като два отделни елемента. 
6. Прав пирует (на един или два крака), изпълнен веднага след „Елемент 5”, в 

средата между двата леви кръга на пързалката и синята линия (виж фигура 3). 
- Основни изисквания за елемент 6: 
 Изпълнява се на един или два крака; 
 Опорният/те крак трябва да е опънат в коляното; 
 Минимум 3 оборота в основна позиция; 
Допълнителни и насочващи изисквания за елемент 6 – тялото трябва да е 

изправено по надлъжната си ос. 
7. Задна външна дъга (започва от десен крак), една или две задни пресечки, 

задна външна дъга на другия крак, изпълнени след придобита скорост от няколко задни 
пресечки по долния ляв кръг на пързалката, веднага след „Елемент 6” (виж фигура 3). 

- Основни изисквания за елемент 7: 
 Дъгите се изпълняват на чист външен ръб на кънката; 
 Започват с дълбоко приклякане и енергично оттласкване с вътрешния ръб 

на кънката, в резултат на което оттласкващият крак се изпъва и отвежда назад-нагоре. 
 Опорният крак е леко сгънат в глезенната, колянната и тазобедрената стави; 
 Ръцете са опънати в страни и позицията им подчертава и подпомага 

елемента, без да показва нестабилност; 
Допълнителни и насочващи изисквания за елемент 7 - рисунъка на дъгата 

трябва да описва половин окръжност; движенията на опорния крак трябва да бъдат 
меки; тялото трябва да е изправено, а линията на раменете и бедрата да е 
перпендикулярни спрямо посоката на движение. 
„Фигура 3“ 
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8. Предна външна везна на ляв крак или предна вътрешна везна на десен крак,, 

изпълнена веднага след „Елемент 7” и придобита скорост от няколко предни пресечки 
(виж фигура 4). Позицията на везната може да е с крак в страни. 

- Основни изисквания за елемент 8: 
 Кънката на опорният крак трябва да е на чист външен/вътрешен ръб; 
 Коляното и глезена на свободния крак трябва да са повдигнати по-високо от 

нивото на хълбока; 
 Везната трябва да се задържи в позиция минимум 3 секунди; 
9. Задна външна везна на ляв крак или задна вътрешна везна на десен крак, 

изпълнена веднага след „Елемент 8” (виж фигура 4). Позицията на везната може да е с 
крак в страни. Прехода между везните е произволен. 

- Основни изисквания за елемент 9: 
 Кънката на опорният крак трябва да е на чист външен/вътрешен  ръб; 
 Коляното и глезена на свободния крак трябва да са повдигнати по-високо от 

нивото на хълбока; 
 Везната трябва да се задържи в позиция минимум 3 секунди; 
10. Спиране с крак отпред (няма значение с кой крак отпред се прави 

спирането) , изпълнено веднага след „Елемент 9” (виж фигура 4). 
- Основни изисквания за елемент 10: 
 Пързалящият крак трябва да е леко сгънат в коляното; 
 Свободният крак се изнася напред развърнат, поставя се на леда и чрез 

престъргване с ръб на кънката се намалява скоростта на движение до пълно спиране в 
рамките на няколко метра; 

 Допълнителни и насочващи изисквания за елемент 10 - Ръцете трябва да са 
опънати в страни, тялото изправено, погледът насочен напред. 

11. Пергел преден или заден (без значение, на кой опорен крак и в коя посока), 
изпълнен веднага след „Елемент 10” (виж фигура 4). 

- Основни изисквания за елемент 11: 
 Опорният (неподвижният) крак трябва да е силно сгънат в коляното и да е 

фиксиран в една точка върху зъбците на кънката. 
 Другият крак описва окръжност с ръба на кънката около надлъжната ос на 

състезателя. 
„Фигура 4“ 
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12. Скорост на пързаляне. 
- Основни изисквания за елемент 12: 
 Скоростта трябва да е достатъчна, че да не създава впечатление за страх от 

елементите; 
 Скоростта трябва да показва увереност и сигурност; 
Забележка: Елементите кадет и прав пирует е разрешено да бъдат изпълнени в 

другата посока на въртене (обратна на по-често срещаната), за състезатели на които им 
е по-удобно. 

V. Оценяване: 
В изпълнение на отделните елементи ОСНОВНО ще се следи за усвояването на 

чисти позиции на отделните части на тялото, а именно: ГЛАВА (погледът трябва да е 
напред, брадата изправена), РЪЦЕ (да продължават раменния пояс, изпънати в страни, 
като най-високата точка е тази на рамото), ТЯЛО (гърбът да бъде в изправено 
положение, перпендикулярно на леденото поле) и крака (опорният максимално свит в 
колянната става, а свободният – изпънат и развърнат в страни). 

При пързалянето ще се отчитат чистотата на ръбовете на дъгите, оттласкването 
със свободния крак от ръб и скоростта. 

Всеки елемент ще се оценява с „да“ или „не“, в зависимост от това дали са 
изпълнени всички основни изисквания за него. Съдийската комисия ще се състои от 
трима съдии. За да бъде покрит теста, състезателят трябва да получи положителна 
оценка „да“ на предни и задни пресечки, както и на минимум 75% (10 бр.) от 
елементите, поне от двама съдии, т.е. има право на максимум три грешки. Всеки съдия, 
при който е изпълнено това условие, ще вдига оценка „1“, а при този при който не е ще 
вдига оценка „0“. 

Състезателите покрили теста на 60% получават право да участват в Клас VІІ +.
 Крайният резултат ще се обявява под формата – покрил/не е покрил теста. 


