
Държавно първенство по издръжливост 1* 

Национален турнир по издръжливост 

28-30.06.2019 г.  

с.Селянин, Вакарел 

Програма 
28.06.2019 

17:00 ч до 18: 00 ч. Предварителен ветеринарен преглед на конете, които ще стартират 
в  събота (29.06)  

19:00 ч – Техническа конференция 

29.06.2018 

6:00 ч – Старт за участниците на 80 км – CEI1*, ДП и национален турнир 

6:00 ч – Старт за участниците на 80 км – CEIJY1* 

Участниците в CEIJY1* могат да се класират за ДП 1* за мъже, ако конете и 
състезателите имат необходимите квалификации. 

6:30 ч – Старт за участниците на 60 км 

7:00 ч – Старт за участниците на 40 и 30 км 

16:00 ч – Обявяване на резултатите за деня и награждаване 

16:30 -18:00 ч – Предварителен преглед на конете, участващи в неделя 

 

30.06.2019 

6:00 ч. - Старт за участниците на национално 80 и 60 км 

7:00 ч. - Старт на участниците на национално 40 и 30 км 

15.00 ч – Обявяване на резултатите за деня и награждаване 

 

Официални лица 

1. Организационен комитет 

ККС „Пирует”, с. Селянин, Вакарел, БФКС, за контакти: bef@horsesportbg.org, 
piruet@abv.bg 

2. Строител трасе: Йордан Иванов 

mailto:bef@horsesportbg.org
mailto:piruet@abv.bg


3. Технически делегат: Мария Йорданова 

4. Съдийска комисия: Ружа Недкова-Иванова, Виктория Чобанова 

5. Стюарди: Юри Вълев, Лилия Димитрова 

6. Ветеринарна комисия: Д-р Сашо Събев – президент, Д-р Жанина Иванова, Д-р 
Гергана Найденова 

7. Лекуващ ветеринар – Д-р Красимира Иванова 

 

Правила за състезанието по издръжливост 

90 км, клас 1*  

Право на участие имат коне, картотекирани клас 5 годишни и неучаствали. Минимална 
скорост 10 км/ч; за конете, добиващи квалификация, максималната скорост е 
ограничена до 16 км/ч (средната скорост се изчислява за цялото изпитание). Пулс до 64 
за 20 минути между етапите и до 64 за 30 минути на финалния преглед. Изпитанието се 
провежда по правилника на ФЕИ за 1*, с изключение на ограничението на скоростта, за 
конете, добиващи квалификация.  

Брой на етапите: 3  

30 км с почивка 40 минути  

30 км с почивка 40 минути  

22,4 км с финален преглед  

 

60 км, клас 5 годишни и неучаствали коне  

Право на участие имат коне на 5 години след успешно завършени 2 квалификации на 
40 км и 6 и повече години, завършили успешно поне 1 квалификация 40-79 км.  
Минимална скорост 10 км/ч, максимална – 16 км/ч (средната скорост се изчислява за 
цялото изпитание).  Пулс 64 удара в минута. Критерии за класиране: времето за 
пресичане на финала.  

Брой на етапите: 2  

30 км с почивка 40 минути  

30 км с финален преглед  

 

40 км, клас 5 годишни и неучаствали коне  



Ограничение на скоростта от 10 до 16 км/ч (средната скорост се изчислява за цялото 
изпитание), пулс до 64 удара в минута. Пулс 64 удара в минута. Критерии за класиране: 
времето за пресичане на финала.  

Брой на етапите: 2  

22,4 км с почивка 30 минути  

22,4 км с финален преглед  

30 км, клас 4 годишни коне, юноши до 14 години  

Ограничение на скоростта от 8 до 12 км/ч (средната скорост се изчислява за цялото 
изпитание). Пулс 64 удара в минута. Критерии за класиране: времето за пресичане на 
финала 

Брой на етапите: 2 

15 км с почивка 30 минути  

15 км с финален преглед  

Участват в квалификационни турнири по издръжливост като спазват следната 
квалификационна схема:  

Възраст Брой квалификации Ограничение в 
скоростта 

Придружител 

Пони 
ездачи 

Участват само с понита на 
дистанция 10 км 

до 12 км/ч поне 1 
придружител на 
група 

11 г. мин. 1 квал. на 30 км 
 
при успешно завършени 4 езди 
на 30км състезателя има право 
да участва на 40 км 

От 8 до 12 км/ч 
 
От 10 до 16 
км/ч 

поне 1 
придружител на 
група 

12 г. 1 квалификация на 30 км,  
ако не е направена на 11 г.  
и мин. 2 квал. на 40 км 
 
При успешно завършени минимум 
4 езди на 40 км, състезателя има 
право да участва на 60 км 

От 8 до 12 км/ч 

 
 

 
От 10 до 16 
км/ч 

поне 1 
придружител на 
група  

13 г. 2 квалификация на 40 км, ако не 
са направени на 12 год.  
и  мин 1 квал. на 60 км +  
1 квал. на 80-90 км 

От 10 до 16 
км/ч 

 
От 10 до 16 
км/ч 

поне 1 
придружител на 
група 

 



Заявки за участие се подават до 27.06.2019 във БФКС на e-mail: bef@horsesportbg.org. 
За късни заявки (т.е.подадени след тази дата) се заплаща два пъти таксата участие за 
неучастие и не уведомяване на организаторите до 27.06.2019 – глоба една такса 
участие.  
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