
ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИНАЛ ДП ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

МЛАДИ КОНЕ: 4, 5, 6, 7 ГОДИШНИ КОНЕ 

09 - 11.10.2020 ГОД. - С. САДОВЕЦ 

1. Организатор:

Българска Федерация по конен спорт, Спортен комплекс "Студенец", ККС „Студенец" с. Садовец

2. Технически условия

Състезанието ще се проведе на открито

Състезателен плац: гел - текстил 80/50 м.

Загряващ плац: гел - текстил 60/30 м

3. Условия за посрещане:

Боксове в конюшня: 19 бр.

Сглобяеми боксове: 86 бр.

С предимство за настаняване са конете от Държавното първенство и конете, които ще участват в 

Приз „Цветан Дилчев“ на Откритият турнир

4. Съдийски състав:

Съдийско ръководство: Валентин Божков, Галин Савов, Боряна Крумова

Секретар: Теодора Костова

Строител паркур: Теодор Шейтанов

Стюард: Рая Цанкова, Веселина Соколова

Ветеринарен лекар: д-р Гергана Ангелова

Тайминг система: Ангел Метаксов

5. Заявки

Краен срок за подаване на заявки за Държавно първенство: 07.10.2020 год.



   

    

Всички заявки за участие да се изпращат на имейла на БФКС: bef@horsesportbg.org 

 

6. Условия 

6.1. Такси правоучастие за Държавно първенство: 

 

Държавно първенство Клас Н 4 год. коне - 70 лв. 

Държавно първенство Клас Н 5 год. коне и клас Л - 90 лв. 

 

Държавно първенство: 

Конете участващи в Държавното първенство са с предимство за настаняване и не заплащат такса бокс, 

ако са настанени в палатките. Ако конят не завърши Държавното първенство има право да се 

прехвърли в открития турнир, но заплаща такса бокс и такса участие по наредбата на открития турнир. 

 

7. Награден фонд  

 

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД за държавното първенство по Наредбата на БФКС: 

 

 Общо I ден II ден III ден 

Клас Н 4 год. 1500 лв. 750 лв. 750 лв.  

Клас Н 5 год. 2550 лв. 638 лв. 756 лв. 1148 лв. 

Клас Л 6 год. 2950 лв. 737 лв. 885 лв. 1328 лв. 

Клас Л 7 год. 3300 лв. 825 лв. 990 лв. 1485 лв. 

ОБЩО: 10 300 лв.    

 

 

8. Разни 

1. Коне и състезатели, които не са картотекирани, няма да бъдат допускани до участие. 

2. Кон който участва в ДП и прекрати участието си, има право да скача и на открития турнир със 

същия или друг ездач, но заплаща такса бокс. 

mailto:bef@horsesportbg.org


3. Състезател участник в ДП, който откаже да участва в церемониите по представяне и 

награждаване ще бъде лишен от допълнителния награден фонд.

4. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния плац, манежа 

за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран.

5. Ветеринарни изисквания – Всички коне трябва да притежават паспорти оформени съгласно 

изискванията по Наредбата на БФ Конен спорт за организация и провеждане на първенства и 

турнири през 2020 г. (отразени ваксинации и изследвания) и регистрирани във ВЕТ ИС.  Важно!!! 

Няма да се  допускат в животновъдния обект на СК Тракиец - Житница коне, които нямат редовни 

паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна анемия за 2020 г. / 

Важат 1 година

6. 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 2020 г.

7. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител, 

притежаващ документ за хуманно отношение

8. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента.

9. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни случаи, 

заболявания и травми при коне и ездачи.

10. Награждаването за Държавния шампионат се извършва на стълбичка в присъствието на 

представител на БФКС, съдиите и представител на ОК. Медалите се поставят предварително. След 

обявяване всеки от състезателите заема съответно място от  5 - то до 1- во  и  се  свири  химна  на 

Република България. Прави се снимка, не се разрешава поздравление с ръкостискане. Купата се 

поставя на стълбичката предварително.



   

    

ПРОГРАМА НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО 

08.10.2020 Четвъртък  

 

Пристигане на отборите 

 

09.10.2020 Петък 

 

10:00 часа – 12:30 часа - Ветеринарен преглед на конете за ДП 

13:00 часа - Техническа конференция 

 

10:00 часа Изпитание № 1 от „Открит турнир": Паркур пони ездачи, деца и аматьори 

Чл. 238.1.1 Таблица А по хронометър за пони ездачи  80 см 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър за деца и аматьори 80см 

 

…………… Изпитание № 2 от „Открит турнир": Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и деца  

Чл. 274.2.5 специални две фази      105-110 см 

 

…………… Изпитание № 1 от ДП- клас Н - 5 год. коне 

Чл. 238.1.1Таблица А без хронометър    115 см 

 

…………… Изпитание № 2 от ДП - клас Л - 6 год. коне 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър    125 см 

 

…………… Изпитание № 3 от ДП - клас Л - 7 год. коне 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър    130 см 

 

…………… Изпитание № 3 от „Открит турнир": Паркур за 6 год. и по-възрастни коне 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър    135 см 

 

18:30 часа  Ветеринарен преглед на новопристигнали 4 год. коне, които участват в ДП 



   

    

 

10.10.2020 Събота 

08:30 часа  Ветеринарен преглед на новопристигнали 4 год. коне, които участват в ДП 

09:00 часа Изпитание № 4 от „Открит турнир"- Паркур пони ездачи, деца и аматьори 

Чл. 238.1.1 Таблица А по хронометър за пони ездачи  85 см 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър за деца и аматьори 85 см 

 

…………… Изпитание № 4 от ДП - клас Н - 4 год. коне 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър      100 см 

 

…………… Изпитание № 5 от ДП - клас Н - 5 год. коне 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър     115 см 

 

…………… Изпитание № 6: от „Открит турнир" - Приз „Цветан Дилчев“  

Чл. 238.2.2 Еднократен бараж     140 см 

 

…………… Изпитание № 6 от ДП - клас Л - 6 год. коне 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър     125 см 

 

…………… Изпитание № 7 от ДП - клас Л - 7 год. коне 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър     130 см 

 

…………… Изпитание № 5 от „Открит турнир" - Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и деца 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър    110 см 

 

 

 

 

 

 



   

    

11.10.2020 Неделя 

 

…………… Изпитание № 8 от ДП - клас Н - 4 год. коне  

Еднократен бараж чл. 238.2.2      105 см 

 

…………… Изпитание № 9 от ДП - клас Н - 5 год. коне 

Еднократен бараж чл. 238.2.2      120 см 

 

…………… Изпитание № 10 от ДП - клас Л - 6 год. коне 

Еднократен бараж чл. 238.2.2     130 см 

 

…………… Изпитание № 11 от ДП - клас Л - 7 год. коне 

Еднократен бараж чл. 238.2.2     135 см 

 

Часовия график ще бъде уточнен след окончателните заявки за участие и в двата турнира. 

 

 

 

 


