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ПРОГРАМА - ГРАФИК 

Държавно първенство клас CCN 2*, Н - 4 и 5 годишни коне, юноши 

14/18 г.  и пони ездачи

Съпътстващи турнири: CCN 1*- Интро, група  Б, и аматьори

17 - 20.10.2019г.

І. Организатор 
ККС”Кабиюк” -  администриран от БФ Конен спорт

ІІ. Технически условия 
1.Състезанието ще се проведе на открито

ІII. Съдииски  състав: 
Съдии:  Юри Вълев, Димо Христов
Строител кросово трасе: Станислав Дечев
Технически делегат: Митко Далаков
Ветеринарен лекар: Георги Димитров
Секретар: Теодора Костова
 Строител паркури:
Стюард: Таня Марчева, Радостина Василева
IV. Програма

18.10.2019 

11:30 ч. 
12:15 ч. 
12:30 ч. 

13:00 ч. 

........ 

........ 

………. 

......... 

......... 

Ветеринарен преглед  
Техническа конференция 
Преглед на кросовите трасета 

Изпитание по обездка кл 2*  - Юноши до 18 г.
Тест ФЕИ ТЕСТ 2* В
Изпитание по обездка кл. 1*  Интро
Тест  ФЕИ ТЕСТ 1* ИНТРО - 2018
 Изпитание по обездка кл. Н – 5год. и група Б 
Тест за 5 год коне 
Изпитание по обездка кл. Н – 4 год. 
Тест за 4 год коне 
Изпитание по обездка клас Пони ездачи - Тест за деца 
Изпитание по обездка клас Юноши до 14 г. - Тест за деца 
Аматьори - ТЕСТ ЗА 4 ГОД КОНЕ  

Четвъртък 
Пристигане на конете 
Петък 

17.10.2019 
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19.10.2019 Събота 
9:30 ч. 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
………… 

20.10.2019

Изпитание Крос кънтри CCN 2* и юноши до 18г. .  
Изпитание Крос кънтри CCN 1* Интро 
Изпитание Крос кънтри клас Н – 5 год коне  
Изпитание Крос кънтри клас Н – 4 год коне 
Изпитание Крос кънтри тест Юноши до 14 г и Аматьори. 
Изпитание Крос кънтри тест Пони ездачи

10:00 ч. 

......... 

.......... 
………. 
......... 
……….. 

Изпитание по прескачане 2* и юноши до 18 год. - до 115  см.
Изпитание по прескачане 1* Интро- до 105 см.
Изпитание по прескачане клас Н - 5 год.  – до 100см
Изпитание по прескачане клас Н  - 4 год. – до 90см 
Изпитание по прескачане Юноши до 14 г. и Аматьори – 90 см. 
Изпитание по прескачане ПОни ездачи - 70 см

Награден фонд: 
Клас Н – 4 год. 1-во място 150лв

2-ро място 100лв

3-то място 50лв

Клас Н – 5 год. 1-во място 150лв

2-ро място 100лв

3-то място 50лв

1-во място 500лв

2-ро място 400лв

3-то място 300лв

предметни награди

Неделя 

Клас 2* 

Юноши  14*18 

Пони ездачи

I

предметни награди

Такса участие - 50 лв. на кон - (30 лв. организационни и 20 лв. допинг) 
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ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА Изпълнява се Тест за деца - всестранна езда 

В  Съпътстващите  Турнири се разрешава  ездата  с нагайка за обездка по време на теста – 
не важи  за  Държавното Първенство. Информация за разрешени и забранени удила и 
друга екипировка и  допълнение с изискванията за пони и - виж инструкцията. 

Пони ездачи

1000 м-1200 м 

350 м/мин 

10-12 бр

до 70 см

до 80 см

до 100 см

не

до 90 см

не по-малко от 4 м

не

/виж

инструкцията/ Описание за разрешените и забранени видове препятствия, 
както и друга информация за това ниво -виж инструкцията.      

При завършване на изпитанието с повече от 20 сек преди контролното 
време, състезателят се наказва с 1 н.т. за всяка започната секунда над 20те. 

Изключване- при 3то неподчинение на едно препятствие или при 4то 
неподчинение общо 
за кроса. 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

до 500 м 

325 м/мин 

до 10 бр 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 

Дължина      

Темп       

Брой скокове       

Височина       

Широчина горе      

Широчина в основата  

Комбинации      

Храсти       

Фронт       

Тесен фронт      

Пад

Дължина напаркура  

Темп       

Брой препятствия       

Брой скокове       до 11 бр 

Пони ездачи

V. Технически параметри
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ДП  до 70 см

ДП 1 бр двойна

СТ до 70 см

СТ допуска се без комбинации

10 м 

Височина       

Комбинации 

Препоръчителна 
дистанция в комбинация 
на два маха 
Без трипелбари и водно препятствие 

Изключване - При  3то неподчинение

Крайно класиране По правилника на ФЕИ за дисциплината. 

Юноши до 14 г. 

Провежда се според  Правилника по Всестранна езда на ФЕИ  и промените публикувани 
в Наредбата на БФКС  валидна за съответната година. 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА Изпълнява се Тест за деца - всестранна езда

В  Съпътстващите  Турнири се разрешава  ездата  с нагайка за обездка по време на теста –не 
важи  за  Държавното Първенство . Информация за разрешени и забранени удила и друга 
екипировка и  допълнение с изискванията за пони и - виж инструкцията.

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 

ДП 1500 м-1800 м

ДП 450 м/мин

ДП 350 м/мин 

ДП 15 - 18 бр

СТ 1200 м-1500 м

СТ 400м/мин

СТ 350м/мин

СТ 12-15бр

до 80 см  

до 90 см 

110 см -120 см 

2-3 броя /виж инструкцията/

Дължина      

Темп       

Темп ПОНИ      

Брой скокове       

Височина       

Широчина горе      

Широчина в 

основата  

Комбинации      

Храсти       

Фронт       

Тесен фронт      

Пад       

до 90 - 100 см /виж инструкцията/  

не по-малко от 3 м /виж инструкцията/ 

не по-малко от 2.5 м /виж 

инструкцията/ /виж инструкцията/ 

При завършване на изпитанието с повече от 20 сек преди контролното време, състезателят 
се наказва с 1 н.т. за всяка започната след 20-тата секунда. 

СТ - съпътстващ турнир
ДП - Държавно първенство
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Изключване - при 3-то неподчинение  на  едно  препятствие  или  при  4-то неподчинение общо 
за кроса.  

Описание  за разрешените и забранени видове  препятствия, както и друга информация за това 
ниво - виж инструкцията за строеж на кросови трасета.

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

Дължина 

напаркура  Темп       

Брой препятствия       

Брой скокове       

Височина       

Комбинации 

до 600 м 

325 м/мин 

10 бр  

до 11 бр 

СТ до 80 см

СТ допуска се без комбинации

ДП до 90 см

ДП 1 бр двойна

Без трипелбари и водно препятствие  

ИЗКЛЮЧВАНЕ - При  3то неподчинение

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ По правилника на ФЕИ за 

дисциплината.

Н/4 г коне 
Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и промените публикувани 
в Наредбата на БФКС валидна за съответната година. 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА Изпълнява се Тест за 4 год коне  -  всестранна  езда

Програмата се изпълнява на облекчен или манежен тръс по избор на състезателя.   В Съпътстващите
Турнири се разрешава  ездата  с нагайка за обездка по време на теста – не важи за Държавно 
Първенство. Информация за разрешени и забранени удила и друга екипировка - виж инструкцията.

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 

 ДП 1500м-1800м

ДП 450м/мин

ДП 15 - 18 бр

СТ 1200м-1500м

СТ  400м/мин

СТ 12-15бр

до 80см 

до 90см 

до 

110см-120см 

Дължина      

Темп       

Брой скокове       

Височина       

Широчина горе      

Широчина в 

основата  

Комбинации      

Храсти       

2-3броя /виж инструкцията/

от 90 до 100 см /виж

инструкцията/

СТ - съпътстващ турнир
ДП - Държавно първенство



Фронт 

Тесен фронт  

Пад  

 не по-малко от 3м /виж инструкцията/ 

  не по-малко от 2.5м /виж 

инструкцията/  /виж инструкцията/ 

При завършване на изпитанието с повече от 20сек преди контролното време, състезателят се 
наказва с 1н.т. за всяка започната секунда. 

Изключване: при  3то неподчинение на коня на  едно препятствие или при 4то неподчинение 
общо за кроса.  

Описание за разрешените  и забранени видове препятствия, както и друга информация за това 
ниво - виж инструкцията. 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

Дължина на 

паркура Темп       

Брой препятствия       

Брой скокове       

Височина       

Комбинации 

до 600 м 

320м/мин 

10бр 

до 11 бр 

СТ до 80см

СТ допуска се без комбинации

ДП до 90см 

ДП 1 бр двойна

Без трипелбари и водно препятствие

Изключване: при  3то неподчинение

Крайно КЛАСИРАНЕ По правилника на ФЕИ за дисциплината. 

Н/5 Г коне/група Б 
Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и промените публикувани 
в Наредбата на БФКС валидна за съответната година. 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА Изпълнява се Тест за 5 год коне – всестранна  езда

Информация за разрешени и забранени удила и друга екипировка- виж 
инструкцията.

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 
ДП  2000м-2200м

ДП  500м/мин на ДП

ДП  17  - 20 бр

СТ 1700м-2000м

СТ  450/мин СТ
15 - 17бр

  до 90см 

Дължина      

Темп       

Брой скокове     

Височина       

Широчина горе    до 105см 
СТ - съпътстващ турнир
ДП - Държавно първенство



  до 130 см – 150 см 

  3 – 5 броя /виж инструкцията/ 

  до 110 см /виж инструкцията/  

  не по-малко от 2.5м /виж инструкцията /  не по-малко от 

2м /виж инструкцията / 

Широчина в 

основата  

Комбинации      

Храсти       

Фронт       

Тесен фронт        /виж инструкцията / 

Пад       При завършване на изпитанието с повече от 20сек преди контролното време, състезателят се 
наказва с 1н.т. за всяка започната секунда. 

Изключване:  при 3то неподчинение  на едно  препятствие  или  при  4то неподчинение  общо за  кроса.

Описание за разрешените и забранени видове  препятствия, както и друга информация за това 
ниво виж инструкцията.

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

  до 600 м 

  350 м/мин 

  10 бр  

  11 бр 

  до 100 см 

 Дължина на 

паркура  Темп 

Брой препятствия  

Брой скокове 

Височина 

Комбинации  1 бр двойна 

Без водно препятствие, но се разешава биде. ИЗКЛЮЧВАНЕ  -  При  3то неподчинение 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ По правилника на ФЕИ за дисциплината.

Клас 1* Интро 
Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и Наредбата на БФКС валидна 
за съответната година. 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА Изпълнява се ФЕИ  ТЕСТ 1*  ИНТРО - 2018

Информация за разрешени и забранени удила и друга екипировка- виж 
инструкцията.

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 
Дължина   

Темп  

Брой скокове 

2000м - 3000м 

500 м/мин 

20 - 25 бр  

СТ - съпътстващ турнир
ДП - Държавно първенство



до 105 см 

до 125 см 

до 120 см 

до 180 см 

до 240 см 

до 140 см 

160 см

Височина 

Храсти  

Широчина горе 

Широчина в 

основата 

Без височина  

Пад Тесен фронт 180-

Изключване  -  при  3то  неподчинение

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА 
ПРЕПЯТСТВИЯ 

до 600 м 

350 м/мин 

10 - 11 бр 

до 12 бр 

до 110 см 

до 125 см 

1 бр двойна 

Дължина напаркура 

Темп 

Брой препятствия  

Брой скокове  

Височина 

Широки 

препятствия 

Комбинации 

Трипелбари  

до 145 см 

Изключване: при 2ро неподчинение (за юноша до 14 г. при 3то неподчинение) 

Крайно класиране  по правилника на ФЕИ за дисциплината. 

Клас 2* 

Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и Наредбата на БФКС валидна 
за съответната година.  

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА Изпълнява се  ФЕИ ТЕСТ 2* А или B на  Съпътстващи Турнири

ФЕИ ТЕСТ 2*  В на Държавно Първенство

Информация за разрешени и забранени удила и друга екипировка виж 

инструкцията.

ТЕСТ КРОС КРОС КЪНТРИ
Дължина   Държавно първенство

3640 м-4680 м 
Съпътстващ  Турнир 

2600 м-3120 м 
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520 м/мин 520 м/мин 

 25 - 30 бр   25 - 30 бр 

  до 110 см до 110 см 

  до 130 см  до 130 см  

 до 140 см  до 140 см 

 до 210 см до 210 см 

 до 280 см  до 280 см 

 до160 см до 160 см 

Темп 

Брой скокове 

Височина 

Храсти 

Широчина горе 

Широчина в основата  

Без височина  

Пад  

Тесен фронт  160-150 см

Изключване - при 3то неподчинение

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

  до 115см 

 до 600 м 

 350м/мин 

  10 - 11 бр 

 до 13 бр 

  до 135см 

Височина 

Дължина на паркура 

Темп 

Брой препятствия  

Брой скокове Широки 

препятствия 

Трипелбари  до 155см 

Аматьори 

Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и промените  публикувани   в 
Наредбата на БФКС  валидна за съответната година. 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА

Програмата се изпълнява на облекчен или манежен тръс по избор на състезателя. 
Информация за разрешени и забранени удила и друга екипировка -виж инструкцията. 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ      

важи за Съпътстващи Турнири  и  Държавно Първенство

Дължина   1500м-1800м 

ИЗКЛЮЧВАНЕ  -  При  2ро  неподчинение

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  По правилника на ФЕИ за дисциплината. 



1. Организационият комитет не поема никаква отговорност за материални щети,
нещастни случаи или болести и травми на коне и ездачи.

2. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието(в състезателен
плац, тренировъчен манеж или плац,конюшни) ще бъде дисквалифициран от
участие. Това ще се счита за нарушение на хартата за хуманно отношение с
конете  на ФЕИ.

3. Всички коне трябва да притежават паспорти оформени съгласно изискванията
по Наредбата на БФ Конен спорт за организация и провеждане първенства и
турнири през 2019г. (отразени ваксинации и изследвания) и регистрирани във
ВЕТ ИС. Транспортирането на конете се извършва при спазване на изискванията
за хуманно отношение по време на транспорт посочени в Закона за
ветеринарномедицинска дейност.

4. Всеки начин на езда и всеки тренировъчен метод трябва да се съобразява с коня
като живо същество, и не трябва да съдържа техники, считано  от ФЕИ за опасни.

5. Приоритетно в палатаките се настаняват участниците в Държавното първенство.
При недостиг на боксове, останалите коне ще бъдат настанявани в боксове в
конюшнята в Кабиюк (конюшнята на арабите).

6. Наставянето да бъде извършено от клуба домакин на състезанието.

V. Раззн:и

Темп       

Брой скокове       

Височина       

Широчина горе      

Широчина в основата  

Комбинации      

Храсти       

Фронт       

Тесен фронт      

Пад       

При завършване на изпитанието с повече от 20сек преди контролното време, състезателят се 
наказва с 1н.т. за всяка започната след 20та секунда секунда. 

Изключване: при 3то неподчинение  на едно препятствие или при 4то неподчинение общо за
кроса.  

описание за разрешените и забранени видове препятствия, както и друга информация за това 
ниво виж инструкцията. 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

Дължина на паркура 

Темп 

Брой препятствия  

Брой скокове 

Височина 

Комбинации 

Без трипелбари и водно препятствие 

ИЗКЛЮЧВАНЕ -  При  3то неподчинение

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ По правилника на ФЕИ за дисциплината.

  450м/минин 

  15 - 18 бр  

  до 80см  

  до 90см 

  110см-120см 

2-3броя /виж инструкцията/

   до 90 - 100 см /виж инструкцията/ 

  не по-малко от 3 м /виж инструкцията/  

не по-малко от 2.5 м/виж инструкцията/ 

 /виж инструкцията/ 

  до 600 м 

  320м/мин 

 10бр 

  11 бр 

  до 90см 

 1 бр двойна 
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