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Турнир по прескачане на препятствия 
ТРАКИЕЦ 

20-21 Юни 2020г.

І. Общи условия 
Статут: Открит турнири квалификация 
Дисциплина: Прескачане на препятствия 
Дата: 20-21.06.2020г. 
За заявки боксове: Катя Карачева, тел: 0882969546 
email: marketing@trakiec-bg.com 
Начало: 
20.06.2020 г.: 09:00 часа 
21.06.2020 г.: 08:30 часа 

С подкрепата на: 

ІІ. Организатори 
Спортен комплекс „Тракиец”; Клуб по конен спорт „Тракиец” със съдействието на БФКС 
За настаняване на коне може да се обърнете към организаторите:  
лице за контакт – Катя Карачева, тел: 0882969546, marketing@trakiec-bg.com 
За резервации в хотел Тракиец: 0889 087 887 

ІІІ. Общи условия 
Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината 
ІV. Официални лица 
Съдийско ръководство: д-р Крум Рашков; доц. Юри Вълев 
Строител паркур: Теодор Шейтанов 
Стюарди: Рая Цанкова; Весела Иванова 
Секретар: Веляна Желязова 
Тайминг система: Ангел Метаксов 
Отговорник COVID – 19: Катя Карачева 
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V. Специфични технически условия 
Състезанието ще се проведе на открито 
Състезателен плац: пясъчно-текстилна настилка 72/45 м. 
Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 50/30 м  
Условия за посрещане:  
 Сглобяеми боксове 90бр.  

 
VІ. Покани 
Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в БФКС за 2020г.  
 
VІІ. Заявки 
Заявките да се изпращат на email: bef@horsesportbg.org 
Краен срок за подаването им е 18.06.2020 г. (четвъртък). 
 
VІІІ. Условия 
Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база „Тракиец”. 
Състезанието се провежда съобразено с правилата за организация и провеждане на спортни 
прояви в Б-я в условията на COVID - 19. 
Таксите правоучастие са на паркур, както следва:  
 

Изпитание № Участват Височина 1ви ден Такса Височина 2ри ден Такса 
1, 7 Отворен паркур, деца и пони ездачи 60 см. 40лв. 65 см. 40лв. 

2, 8 Паркур за деца, аматьори и пони 
ездачи 90см. 50лв. 95см. 50лв. 

3 4/5 годишни коне 90/100см. 50лв.   
4, 11 5 годишни и по-възрастни коне 110см. 60лв. 110-115см. 60лв. 
5, 12 6 годишни и по възрасни коне 120см. 60лв. 125см. 60лв. 
6, 13 7 годишни и по-възрастни коне 130см. 70лв. 135см. 70лв. 
9,10 Клас Н и Л (4/5/6 и 7год.коне)   90/110/120/125см. 30лв. 

 
*Децата в изп.N1,N2,N7,N8не заплащат такси участие ; 
 
Такса бокс  за дните на турнира (от четвъртък до неделя): 
 конюшня 150лв. 
 мобилен бокс 80 лв.  
 За бокс с талаш се доплаща 40лв. 

!!!! При настаняване без пренощуване на коня – 40лв. 
Такса електричество за турнирни камиони – 10 лв. на ден. 
!!!Подаване на заявки след 15:00 часа в петъчен ден и след 18:00 часа в събота ще се таксува 
20лв.!!! 

ІХ. Разни 

1. Един кон има право да скача по два различни паркура на ден: 
 с един и същ състезател 
 с двама различни състезатели, дори да са в една категория, но в различни изпитания 
 Ако един кон бъде язден в един и същи паркур от двама ездача, то вторият ездач е без 

право на класиране 
2. Аматьори могат да участват с 4 год. коне само в изпитания за 4 г коне, т.е. ако конят е 4 

г, те задължително участват в общо класиране в паркура за 4/5 г коне, а не в паркур за 
аматьори. 
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3. 4 годишни коне могат да участват в Х паркур и паркур за 4 г коне. 
4. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до четири коня.  
5. В категориите деца и аматьори награждаването е до трето място. 
6. В категориите 4/5годишни коне наградния фонд се разпределя до пето място. Всички 

състезатели с равни грешки се класират на едно и също място. 
7. В категориите  5, 6 и 7годишни и по-възрастни коне награждаването е до пето място. 
8. В изпитание №1 и № 7 всички завършили чист паркур получават розетки, понитата са с 

отделно класиране.  
9. В изпитание №2 и № 8 понитата са с отделно класиране и получават розетки. 
10. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния плац, 

манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран.  
11. Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и 

обезпаразитяващи.  

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 и сап за 2020 год. / Изследванията важат 1 година. 
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.  

12. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител, 
притежаващ документ за хуманно отношение  

13. Да се спазват правилата свързани с извънредната епидемична обстановка. 
14. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента, които не касаят 

наградния фонд. 
15. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни случаи, 

заболявания и травми при коне и ездачи.  
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Общ награден фонд:7 000лв. 
 

20.06.2020 г. (Събота) 
Начало 09.00 ч. 

Изпитание №1: Отворен паркур, деца и пони ездачи 
Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 
Височина: 60 см 
Темп: 325 м/мин 

Награден фонд: розетки и предметни награди 

Изпитание №2: Паркур за деца и аматьори 

Чл. 274.2.5 две фази 
Височина: 90см  
Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: розетки и предметни награди 

Изпитание №3: Паркур за 4/5 годишни коне 

Член 238.1.1 - 4/5 годишни коне без хронометър, състезатели с равни наказателни точки се 
класират на едно и също място 
Височина: 90/100 см с повдигане за 5 годишни коне 
Темп: 350 м/мин 

Общ награден фонд: 170/120/90/70/50 

Изпитание №4: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне 

Чл. 274.2.5две фази 
Височина: 110см.  
Темп: 350 м/мин 

Награден фонд:270/200/110/80/60лв. 
 
Изпитание № 5: Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 
Височина:120 см  
Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 350/260/160/90/70лв 

Изпитание № 6: Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 
Височина: 130 см  
Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 460/350/210/110/80лв 
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21.06.2020 г. (Неделя) 

Начало 08.30 ч. 

Изпитание №7: Отворен паркур, деца, пони ездачи 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 
Височина: 65 см 
Темп: 325 м/мин 

Изпитание №8: Паркур за деца и аматьори 

Чл. 274.2.5 специални две фази (задължително се яздят и двете фази, класирането се извършва 
от общия сбор н.т. от двете фази и времето от втора фаза) 
Височина: 95см  
Темп: 350 м/мин 
Награден фонд: розетки и предметни награди 

Изпитание №9: Клас H / Квалификация за 4 и 5 годишни коне 

Паркур за стил 
Височина на препятствията за 4 год. коне 95см; за 5 годишни коне 110см. 
 
Изпитание № 10: Клас Л/ Квалификация за 6 и 7 годишни коне 
 
Член: 274.2.5 специални две фази (задължително се яздят и двете фази, класирането се 
извършва от общия сбор н.т. от двете фази и времето от втора фаза)  
Височина за 6год.коне 120см; за 7годишни коне 125см. 
Темп: 350 м/мин 
 

Изпитание №11: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 
Височина: до 115см. 
Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 270/200/110/80/60лв. 
 
Изпитание № 12: Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне 

Чл. 274.2.5 специални две фази (задължително се яздят и двете фази, класирането се извършва 
от общия сбор н.т. от двете фази и времето от втора фаза) 
Височина: до125см. 
Темп: 350 м/мин 

Награденфонд:350/260/160/90/70лв. 
 
Изпитание № 13: Гранд При „Житница“-7 годишни и по-възрастни коне 
 
Чл. 238.2.2 еднократен бараж 
Височина: до 135 см   
Темп :350 м/мин 
 
Награден фонд:7годишни и по-възрастни коне: 510/370/220/120/80лв. 
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Правила за организация и провеждане на спортни прояви в 
България в условия на Covid-19, извънредна епидемична 
обстановка и спецификата на съответната дисциплини по конен 
спорт 
 
Българска федерация конен спорт утвърждава следните правила за организация и 
провеждане на отделните прояви в България съобразно спецификата на съответната 
дисциплина.  
 

1. Допускане до територията на състезанието 
 
До състезанието се допускат само състезатели и лица от техния антураж: 

 
- които са безсимптомни (без хрема, повишена телесна температура и/или други 

симптом на настинка) 
- които са нямали признаци на заболяване през седмицата предхождаща 

състезанието и дните преди него. В случай че са имали симптоматика са длъжни да   
декларират този факт. 

- които през предхождащите състезанието 72 часа не са имали повишена (над 37 
градуса) температура 

- преболедувалите корона вирус лица са с два отрицателни Пи Си Ар теста и са  били 
30 дни в карантина след тях 

 
2. Мерки по време на състезанието 

Организаторът на проявата разработва за всяко отделно състезание регламент и 
план включващ предвидените мероприятия за организация на съответната проява 
съобразен с приетите от правителството рестриктивни мероприятия: 

- Организаторът-домакин на състезанието да определи Лице Отговорно за 
Контрол (ЛОК) по спазване на приетите мерки.  

- Създаване условия за спазване дистанция между отделните лица  на 
всички места на обекта като трибуна, основен плац, загряващ плац, места 
за хранене, трибуни, тоалетни и т.н. 

- Изграждане места и осигуряване на дезинфекция: до загряващия плац, на 
трибуните, до местата за хранене, на входовете на всяка конюшна (палатка) 

- Стая за изолация при възникване на заболяване на самото състезанието до 
идването на медицински екип 
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- Определяне правила за задължително ползване на маски и ръкавици на 
определени места и съоръжения. 

- Организация на място за паркиране на транспортните средства и 
автомобилите  

- Системи за комуникиране на участниците с офиса на състезанието, 
секретариата, съдийската кула и отделните спортни съоръжения 

- Организация по контрола и ограничаване на достъпа за влизане и работа в 
конюшните 

- Подаване на заявки за участие на състезатели и коне 
- Правила за настаняване в хотел 
- Правила и организация за хранене 
- Правила за движение в рамките на обекта 
- Правила за организация на ветеринарен преглед 
- Правила за ползване плаца за загрявка 
- Правила за строителство на паркури и трасета 
- Правила за разглеждане на паркури и трасета 

 
3. Задължения на Лицето Отговорно за Контрол (ЛОК) по спазване на приетите мерки 
 

3.1. Превозни средства 
ЛОК организира посрещането и организира паркиране на камионите и 
транспортните средства за конете. Паркирането да бъде съобразено със 
спазването на дистанция минимум 3 м. между транспортните средства. 

 
3.2. Конюшни 

 
- Настаняване на конете в конюшните по предварително изготвен план съгласно 

заявките. 
- Създаването на организация за контрол за достъпа в конюшните срещу 

предварително изготвени пропуски при не повече от два пропуска на кон. 
- Влизането в конюшните става със задължително ползване на защитни маски,  

като отговорното лице е необходимо да организира и контролира 
съблюдаването на това изискване. 

- Отговаря за организацията по дезинфекция преди и след състезанието за всяка 
конюшня. Осигуряване на дезинфектант за ръце на входовете на конюшнята от 
момента на отваряне на конюшните до напускане на всички коне. 

- Отговаря за организирането на условията за наличие на водата за поене и 
миене на конете, като създава организация за спазването на необходимата 
дистанция от 4 м. между конете и 1,5-2 м между хората. Дистанция от 4 м е 
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необходима при седлаене възсядане и разседлаване извън конюшните с оглед 
избягване и на инциденти. Ако оседлаването и почистването на коня е в 
конюшната, това може да става само в бокса, а не в коридора на конюшната. 

-  
3.3. Стая за изолация 

 
- ЛОК отговаря за определянето на  стая за изолация при възникване на 

симптоми на заболяване по време на състезанието до пристигане на 
специализиран медицински екип. 
 

3.4. Места за сядане и хранене 
 
- ЛОК отговаря за маркирането на местата за сядане за наблюдение на 

състезанието от състезатели, треньори и други лица, спазвайки физическа 
дистанция от минимум 1,5 м. между лицата 

- Организира изхранването на хората, като създава организация за спазване 
изискващата се физическа дистанция между отделните клиенти, както и 
спазването на законовите изисквания  за този вид дейност. Препоръчваме 
организация на открито и в посуда за еднократна употреба.  

 
3.5. Хигиена 

 
- ЛОК обезпечава на възможност за дезинфекция с препарат на ръцете и вода и 

сапун за миене. 
- Определя тоалетните за ползване като съблюдава мерките за поединично 

ползване почистване и редовна дезинфекция . Задължителното почистването и 
дезинфекцията да се извършват на всеки час. 
Не се допуска сушене с духаща система. Навсякъде където е необходимо да се 
използват хартиени кърпи и салфетки за еднократна употреба. Всички книжни 
отпадъци да се изхвърлят в кошчета с капаци. 

- Организира закупуване на защитни маски и ръкавици 
 

3.6. Закупуване на фураж 
 

- ЛОК отговаря за организацията по закупуване и получаване на фураж или друго 
необходимо. Препоръчваме това да става поединично по часови график при 
задължително ползване на защитни маски. 
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4. Офис и секретариат  

 
- Заявките за участие се подават по електронен път. Не се приемат заявки на 

място 
- Офисът на състезанието организира своята дейност съгласно възможностите си. 

Препоръчваме намаляването до минимум на преките контакти. Влизане по 
един, задължително след дезинфекция и със защитна маска. Оборудване на 
офиса със защитни маски,  ръкавици и дезинфектанти , като дезинфекцията се 
извършва след всеки клиент. 

- Комуникацията със секретаря на състезанието да се осъществява по интернет 
или телефон: заявки, промяна старт, презаписване и т.н. 

- При спешна необходимост директен контакт да се осъществява от разстояние 
минимум 1,5 метра. Задължително със защитна  маска и дезинфекция на 
ръцете. 
 

5. Съдийско ръководство и организация на съдийската кула  
 

- Съдийската кула да бъде ситуирана с възможности за работни места за 4 човека, 
отстоящи един от друг на минимум 1.5 метра. 

- При работата съдиите и всички технически лица в кулата (включително и в 
дисциплината обездка) задължително ползват защитни маски. При всяко 
влизане в съдийската кула съдиите извършват дезинфекция на ръцете си. Всеки 
съдия ползва личен хронометър и химикал. За предпочитане е да използват 
ръкавици.  

- Съдията на камбаната и тайминг системата работи с тях след предварителна 
дезинфекция на пособията и ръцете си. До минимум да се намали ползването 
на листове и пособия, които са били в контакт с други членове на съдийската 
комисия.  

- Радиостанцията за връзка със стюардите се дезинфекцира преди ползване и се 
ползва само от едно лице в съдийската кула. 

- Секретаря, които е и говорител е задължен да спазва всички изисквания за 
съдиите. Работи с микрофон предварително дезинфекциран който не се ползва 
от друго лице. 

- Съдиите по обездка и техните секретари да бъдат с предпазни маски.  
- Лицата, които събират оценъчните листа по обездка да бъдат с ръкавици. 
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6. Ветеринарен преглед 
 

- Мястото за ветеринарен преглед трябва да дава възможност за ситуиране на 
трима души отстоящи на разстояние от 1.5 м.  

- Пътека даваща възможност на кон и ездач да бъдат на разстояние от комисията 
минимум от 2 м.  

- Проверяващия ветеринарен лекар и лицето получаващо паспортите 
задължително трябва да ползват защитни маски и ръкавици.  

- Трябва да бъде определено място за проверка на паспортите и попълването им 
от ветеринарният лекар по възможност отделено от други лица.  

- Препоръчваме ветеринарният лекар да ползва лична химикалка и ръкавици. 
- Трябва да има обособено място при влизане в гейта за снемане на пулс. 

 
7. Плац за загрявка 

- В плаца за загрявка да бъдат допускани не повече от 5 до 6 коня в зависимост от 
размерите му.  

- Да няма близък контакт между загряващите състезатели и коне.  
- В плаца да бъдат допускани по всяко време не повече от 4-ма души в това число 

и стюарда.  
- Конегледачите и стюарда задължително да ползват защитни маски и ръкавици. 
- Радиостанцията на стюарда е лична и предварително дезинфекцирана.  
- На входа на плаца да има място за дезинфекция на ръце. 

 
8. Строителство на паркури 

- Работниците и корсдизайнера трябва да ползват защитни маски и ръкавици.  
- При всяко влизане на плаца да се извършва дезинфекция на ръцете или 

ръкавиците.  
- Да се спазва  разстояние от 1,5 между хората по всяко време. 
 

9. Разглеждане на паркура 
- Паркура се разглежда при задължително ползване на маски.  
- Да се спазва отстояние от минимум 1,5-2 м между участниците от различните 

отбори. Изключение за това условие треньор и ездач/и/ от един и същ отбор. 
- Не се допускат други лица освен състезатели и треньори и съдии.  
- Съдийската комисия може да прецени разглеждането на паркура да става по 

групи с оглед съблдаване на необходимата дистанция 
 

10. Награждаване 
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- Не се извършва официално награждаване.  
- Розетките, паричните награди и други се получават при получаването на 

паспортите. 
- Паспортите се получават от офиса на състезанието при спазване на посочените в 

раздел офис мерки. 
 

11. Издръжливост 
- В дисциплината издръжливост всички лица от екипите в зоните за 

възстановяване и почивка да  бъдат с маски.  
12. Обездка и всестранна езда 

- В тестовете по обездка съдиите и техните секретари да бъдат на разстояния от 
1,5 – 2 м. 

- При плацовете за загрявка да се спазват посочените по горе правила 
- При разглеждане на кросовото трасе да се спазват правилата за разглеждане на 

паркури 
 

13. Други разпоредби 
 

- На база общия правилник на ФЕИ, съдийската комисия по медицински причини  
има право да отстрани от състезанието всеки един участник. 

- Съдийската комисия има право да не допусне или спре от участие състезател, 
ако той или човек от неговия антураж не спазват тези или други разпоредби 
свързани с противоепидемичната обстановка.    

- Организационния комитет следва да разпечата и залепи тези правила до 
конюшните, загряващия плац и обичайното място за поставяне на стартовите 
листа. 
 
 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ 
  
 


