
Държавно първенство за млади ездачи   

и квалификация на 30 км, 40 км 60 км и 80 км 

Дисциплина : Издръжливост 

Асеновград 

25-26.10.2019г. 

 

ПРОГРАМА 

 

25.10.2019г. 

12:30ч.- Посрещане и настаняване на участниците 

/тел. за контакт-0895083190-Димитър Пейниров, 0898530759- Янко Гъдев/ 

17:00- 17:45 ч.- Предварителен ветеринарен преглед на конете  

18:00ч.- Техническа конференция 

26.10.2019. 

8:00ч.- Старт за участниците на 80 км и 60 км 

8:30ч.- Старт за участниците на 40 км и 30 км 

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

Официални лица 

1. Организационен комитет 

ККС Цар Iван Асен II, БФКС  

за контакти: bef@horsesportbg.org, yanko_gadev@abv.bg 

2. Строител трасе 

Анастас Танев 

3. Технически делегат 

Теодора Костова 

4. Граунд жури 

Лилия Димитрова 
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Теодора Костова 

5. Стюард 

Норма Кроу 

6. Ветеринарна комисия 

Д-р Сашо Събев –  

Д-р Жанина Иванова 

Д-р Никола Грънчаров 

Правила за състезанието по издръжливост 

ДП за млади ездачи ще се проведе на дистанция 80 км – 1* без ограничение на 

скоростта по правилата на ФЕИ за 1* 

Право на участие имат всички състезатели на възраст от 14 до 21 години, които имат 

покрити необходимите квалификации за участие на 1*( трябва да са завършили 

успешно 2 езди на 40 км с ограничението за 40 км + 1 на 60 км с ограничението за 

60 км + 2 на 80 км с ограничение до 16 км/ч.)  

Квалификации: 

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 

30 км с почивка 40 минути 

30 км с почивка 40 минути 

20 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 

20 км с почивка 40 минути 

20 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 

Юноши от 11 до 13 години 

Участват в квалификационни турнири по издръжливост като спазват следната 

квалификационна схема:  

възраст Брой квалификации Ограничен

ие 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 23.10.2019 на e-mail: bef@horsesportbg.org. За 

късни заявки (т.е.подадени след тази дата) се заплаща два пъти таксата участие за 

неучастие и неуведомяване на организаторите до 23.10.2019 – глоба една такса участие.  

Такса участие в квалификационния турнир : 30 лв. на кон за дистанции 30 и 40 км и 

40 лв на кон за дистанции 60 и 80 км. Такса участие за ДП млади ездачи – 60 лв 

За настаняване на участниците: 

- хотел „Александър”, който е в близост до старта/ на 200м. отстояние/ 

Адрес: гр.Асеновград, ул.” Цар Иван АсенII” № 125, тел. за резервации: 0888228955 

или 

- Хотел „Космос”-2 км от старта 

Адрес: гр. Асеновград, ул.”Съединение” № 18, тел. за резервации: 0878470770 
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