ОТКРИТ ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ И
ОБЕЗДКА
В ПАМЕТ НА ЖИВКО БОРИСОВ

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА
23.02.2020 – гр. София

І. Общи условия
1. Описание на състезанието
Статут: Турнир по покана
Дисциплина: прескачане на препятствия и обездка
Дата: 23.02.2020
Адрес за информация и заявки: Веселина Соколова 0878514811
2. Организатори
КСБ „Хан Аспарух“, ККС “Сливнишки герой”
със съдействието на БФКС
Състезанието се провежда съгласно:
Правилника на ФЕИ за
дисциплината и Наредбата на БФКС за 2019 год.

ІІ. Официални лица
1.Съдийско ръководство:
Съдия прескачане на препятствия: Петър Марчев, Таня Марчева
Съдии обездка: Петър Марчев, Ивайло Цанев
Строител паркури: Дженко Събев
Стюард: Валентин Джавелков

ІII. Специфични технически условия
1.Състезанието ще се проведе на - закрито
Закрит манеж на КСБ „Хан Аспарух“

IV. Покани

Всички клубове членове на Българска федерация по конен спорт

V. Заявки
Срок за подаване на заявката: 21.02.2020

VI. Такса участие
Изпитание № 1 – 20 лв.
Изпитание № 2 – 30 лв.
Изпитание № 3 – 40 лв.
Изпитание № 4 - 40 лв.
Изпитание № 5 - 40 лв.
Изпитание № 6 - 40 лв.
Изпитание № 7 - деца – 20 лв.
-Млади коне и аматьори – 30 лв.
VIІ. Разни
1. Един кон има право да скача по два различни паркура на ден:
• с един и същ състезател
• с двама различни състезатели, само в паркурите „Х“ и понита,
• ако един и същи кон скача в „Х“ паркура с двама състезатели,
единият състезател участва извън класиране.
2. Четири годишни коне имат право да скачат в един паркур на ден + X
паркур.
3. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в
състезателния плац, манежа за загрявка или в конюшнята), ще
бъде дисквалифициран.
4. Ветеринарни изисквания – паспортите да бъдат с редовни ваксини,
изследвания и обезпаразитяващи.
5. 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 2019г.

Програма на турнира
Начало: 09:00
Изпитание № 1: Бариери за деца
Чл.238.1.1. – Таблица A без хронометър
За всички участвали деца - медали

Изпитание № 2: „Х“ - паркур
Чл.238.1.1. – Таблица A без хронометър
Височина - 40 см. по хронометър.
Темп: 350м/ мин
За всички участници - медали

Изпитание № 3: Паркур за деца и аматьори
Чл. 238.2.1 – Таблица А по хронометър
Височина: до 60 см
Темп: 350м/ мин
Отделно класиране за деца и аматьори – до трето място - медали

Изпитание № 4: Паркур за 5 год. коне и по-възрастни коне, деца и

аматьори

Чл. 238.2.1 – Таблица А по хронометър
Височина: до 90 см
Темп: 350м/ мин
Отделно класиране за деца, аматьори и 5 год. и по – възрастни коне – до
трето място - медали

Изпитание № 5: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне
Чл. 238.2.1 - Таблица А по хронометър
Височина: 110 см
Темп: 350м/ мин
До трето място - медали

Изпитание № 6: Паркур за 6 год. и по-възрастни коне

Чл. 238.2.1 - Таблица А по хронометър
Височина: до 120 см
Темп: 350м/ мин
До трето място - медали

Обездка
Изпитание № 7: Обездка - деца, аматьори и млади коне
Деца

Предварителен тест за деца

4 год. коне и пони ездачи
FEI тест за 4 год. коне

5 год. коне

Предварителен тест за 5 год. коне

Клас Л

Индивидуален тест за деца

Аматьори

Предварителен тест за 5 год. коне
Отделно класиране за 4 год. коне, 5 год. коне, деца, клас Л и аматьори
Всички категории се награждават до 3-то място с медали

