
 

Национален турнир по издръжливост 

 

12-13.07.2019 г. 

Местност Катарино, община Разлог 

Програма 

12.07.2019 

 

17:00 ч до 18: 00 ч. Предварителен ветеринарен преглед на конете, които ще стартират 

в събота (13.07) 

19:00 ч – Техническа конференция  /конферентна зала на Катарино СПА Хотел/ 

20.30 ч – Вечеря на официалните лица /Ресторант Механата, Катарино СПА Хотел/ 

 

13.07.2019 г 

 

6:30 ч – Старт за участниците на 80 км - квалификации 

6:30 ч – Старт за участниците на 60 км – квалификации 

7:00 ч – Старт за участниците на 40 км - квалификации 

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

 

 

1. Организационен комитет 

ККС „ХЕК”, гр. Благоевград,  БФКС, за контакти: bef@horsesportbg.org, 

gpramatarov88@gmail.com 

 

mailto:bef@horsesportbg.org
mailto:gpramatarov88@gmail.com


Правила за състезанието по издръжливост 

 

80 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 

31,6 км с почивка 40 минути 

31,6 км с почивка 40 минути 

21 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 

31,6 км с почивка 40 минути 

31,6 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 

21 км с почивка 40 минути 

21 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 

 

Заявки за участие се подават до 10.07.2019 във БФКС на 

e-mail: bef@horsesportbg.org. 


