
Купа България 
и  

Турнир Студенец 
11 - 13 Октомври 2019 г. 

І. Общи условия 

Статут:  Купа България и Открит турнир 
Дисциплина: Прескачане на препятствия 
Дата: 11- 13.10. 2019 
За заявки: Теодора Костова, тел.: 0878604346, bef@horsesportbg.org 
За заявки боксове: Антон Дацински – 0899/ 803433 

За настаняване на хора - Хотел Балкан-Плевен; тел. 064/ 803 700 и 064/ 822 215 

II. Организатор:

Спортен комплекс „Студенец” 
Клуб по конен спорт „Студенец” със съдействието на БФКС 



ІII. Официални лица 

Съдийско ръководство: Валентин Божков, Таня Марчева, Галин Савов

Секретар:  Теодора Костова
Строител паркур:  Теодор Шейтанов
Стюард:  Боряна Крумова, Веселина Соколова

IV. Технически условия

• Състезанието ще се проведе на открито
• Състезателен плац: пясъчно - текстилна настилка 80/50 м.
• Загряващ плац: пясъчно - текстилна настилка 60/30 м

• *Палатки - 60 бр. Боксове
• *Конюшна -18 бр. Боксове

• Награден фонд:

Награден фонд „Купа България“ : 7000 лв. 
Награден фонд „Турнир Студенец“:13 000 лв. 

Общ награден фонд: 20 000 лв. 

VI. Такси:
• Tакса "Купа България" - 150 лв еднократно на кон

Таксата правоучастие включва и бокс.
• Такса бокс за Турнир „Студенец“ –80 лв еднократно.

Такси участие: 

• *Млади коне 4 и 5 годишни, аматьори : 50 лв на изпитание.
• *5 годишни и по-възрастни коне: 50 лв на изпитание .
• *6 годишни и по-възрастани коне : 70 лв на изпитание .
• *децата не заплащат такса участие.

VIІ. Покани 



Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в БФКС за 
2019 г. 

VІІI. Заявки 

Заявките да се изпращат на Теодора Костова, 0878604346, bef@horsesportbg.org 

IX. Разни

• Един кон има право да скача по два различни паркура на ден:
- с един и същ състезател;
- с двама различни състезатели, дори да са в една категория, но в различни
изпитания.

• Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до четири коня.
• Всеки юноша и аматьор при записването си, определя като юноша, аматьор или

редовен състезател ще участва с даден кон. Няма право на двойно класиране.
• Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния

плац, манежа за загрявка или в конюшнята), ще бъде дисквалифициран.
• Ветеринарни изисквания – паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания

и обезпаразитяващи.

Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект коне, които нямат редовни
паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна
анемия и сап за 2019год./

• Паспортите на конете трябва да бъдат оформени според изискванията на
Наредбата на БФ Конен спорт, раздел ІV - „Картотекиране на коне и необходими
документи” и да са с редовни картотеки за 2019г.

• Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и
придружител, притежаващ документ за хуманно отношение

• Организационният комитет си запазва правото да променя регламента.
• Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни

случаи, заболявания и травми при коне и ездачи.

Един кон, който участва на „Купа България“, няма право да 
участва в изпитания от открития турнир. Ако кон се откаже от 
участието си в „Купа България“ има право да се прехвърли в 
открития турнир, но заплаща такса бокс и такса участие по 
наредбата на отворения турнир. 



Програма: 

10.10.2018г. Четвъртък. 

Пристигане и настаняване на конете. 

11.10.2018г. Петък. 

11:00 часа: Ветеринарен преглед. 
12:00 часа: Техническа конференция. 

Начало : 13:00 часа 

1. Изпитание № 1. . Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне.
чл. 238.2.1. – таблица А по хронометър
Височина 110 см. Общо класиране.

Награди 760 лв.- 250/180/150/100/80. 

2. Изпитание № 2.   Купа България – първа квалификация.
чл. 238.2.1 - Таблица А по хронометър
Височина: 120 см.

Награди: 1050лв. 

12.10.2018г. Събота. 
Начало: 10:00 часа. 

1. Изпитание №3  Млади коне, 4 и 5 годишни, деца и амаьори, отделно класиране, 
чл.238.1.1- Таблица А без хронометър - 4 год. коне

чл. 238.2.1 - Таблица А по хронометър - 5 год. коне, деца и аматьори
Височина: 4 год. – 100 см. / 5 год. – 105 см
Награди:

*4 годишни коне общо 760 лв. – 250/180/150/100/80.
*5 годишни коне общо 760 лв.- 250/180/150/100/80.
*Деца– купи и розетки до 5- то място
**Аматьори  - общо 220 лв до трето място -  100/70/ 50 , розетки до 5-то място



2. Изпитание № 4.  Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне.
чл. 238.2.1 - Таблица А по хронометър
Височина: 135 см.
Награди: 2 800 лв. – 900/700/500/400/300.

3. Изпитание № 5. „Купа България“, втора квалификация.
чл. 238.2.2 - Еднократен бараж
Височина: 125 см.
Награди: 1750 лв.

4. Изпитание № 6. Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне,деца и
аматьори. ,

 чл.274.5.6. две фази, 
височина : 110-115 см. Общо класиране. 
Награди: 880 лв.- 280/200/170/130/100. 

13.10.2018г. Неделя. 

Начало 09:00 часа. 

1. Изпитание № 7. Млади коне,4 и 5 годишни,деца и аматьори, Купа „Студенец“.
Член 274.2.5 специални две фази,

височина : 4 год. – 105см./ 5 год. – 110см. 
Награди: 
*4 годишни коне общо 900 лв. – 300/200/170/130/100.
*5 годишни коне общо 900 лв.- 300/200/170/130/100.
*Деца– купи и розетки до 5- то място
*Аматьори  - общо 220 лв до трето място -  100/70/ 50 , розетки до 5-то място

2. Изпитание № 8. Гран При „Студенец“,изпитание за 6 годишни и по-възрастни
коне ,

Чл. 238.2.2.- Еднократен бараж 
Височина 140 см. 

Награди: 4800 лв. - 1700/1300/800/600/400. 

3. Изпитание № 9. Финал Купа България-
Два манша, чл. 273.3.3.1 и 273.4.3
Височина: 130 см

Награди : 3500 лв. 



4.Изпитание №10. Утешителен паркур за Купа България,
чл. 238.2.1 - Таблица А по хронометър,

Височина: 120 см.

Награди : 700лв. 

За изпитание No 9 финал купа България се класират 25те най-добри тандема от 
първа и втора квалификация. Всеки тандем събира точки от първата и втората 
квалификации. Тандемът класирал се на 1-во място, в която и да е от двете 
квалификации, печели точки равни на броя на всички стартирали тандеми в 
първата квалификация +3 точки, вторият ще спечели точки колкото е броят на 
стартиралите тандеми в първата квалификация, третият ще вземе колкото е 
броят на стартиралите тандеми в първата квалификация -2 точки, четвъртият -
3 точки и т.н. Точките от двата дни се събират и 25-те тандема събрали най-
много точки се класират за Финала. За втория манш се класират 10-те най-добри 
тандема по наказателни точки и време от първия манш. Класирането в паркура 
се извършва на база сбора от наказателните точки от първи и втори манш и 
времето от втория манш. Състезателите неквалифицирани за втория манш се 
класират на база наказателни точки и време от първи манш. Състезателите 
неквалифицирани за Финала  на  Купа  България участват в утешителното 
изпитаниe. Класирането в него е по чл. 238.2.1.  
Ако участниците в Утешителният паркур са по–малко от 10 тандема, паркура 
няма да бъде проведен и наградният фонд ще се добави към Финал Купа 
България (изпитание No 9) и всички участници имат право да стартират в него. 




