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ККС Пълдин 

Регламент за провеждане на открит турнир по прескачане на препятствия 

08-09.05.2021г. 

 

І. Общи условия 

Статут:  Открит турнир 

Дисциплина:  Прескачане на препятствия 

Дата:  08-09.05.2021г. 

Общ награден фонд:  7700 лв. 

За заявки участие:  Веляна Желязова,  имейл:  bef@horsesportbg.org 

За заявки боксове:  Вили Бухчева – 0893/556-005. Заявките за боксовете се правят всеки  ден до 17:30. 

 
Начало: 

08.05.2021г.: Изпитание № 1 - 10:00 ч. 

09.05.2021г.: Изпитание № 7 - 9:00 ч. 

 
ІІ. Организатори 

Спортен  комплекс  „Фригопан” 

Клуб по конен спорт „Пълдин” 

Със съдействието на БФКС и община „Марица“ 

За настаняване на коне  може да се обърнете към организаторите:  

лице за контакт –   Вили Бухчева ,  тел.: 0893/556-005  , frigopanbg@gmail.com 
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За настаняване на състезателите : 

Хотел „Фригопан“ -  тел. за резервации :+359882452525, konnabazabg@gmail.com,                        
https://www.hotelfrigopan-plovdiv.com/ 

 
 Хотел „Плаза“ - тел. за резервации :+35932949999, info@plazahotelplovdiv.com 
Адрес:  бул. „България“ 125, 4003 Пловдив 
 
Парк-хотел „Санкт Петербург“ -  тел. за резервации: +35932 951 830, http://www.sphotel.net/ 
Адрес:  бул., „България“ 97, 4003 Пловдив 
 
Holiday Inn Пловдив - тел. за резервации: +359878433278, +35932203333, info@hiplovdivhotel.com 
Адрес:  ул. “Васил Левски” 109, Пловдив; http://hiplovdivhotel.com/ 
 
ІІІ. Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината 

ІV. Официални лица 

Съдийско ръководство: 

Съдии:  Нейчо Нейчев, Боряна Крумова 

Строител паркур:  Теодор Шейтанов 

Стюард:  Веселина Соколова, Иванка Минчева 

Секретар:  Веляна Желязова 

Тайминг система: Димитър Соколов 

Отговорен ветеринарен лекар: д-р Злати Шекеров и д-р Минчо Димитров 

V. Специфични технически условия 

1. Състезанието ще се проведе на открито 

2. Състезателен плац: пясъчно-текстилна настилка 87/50 м 
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3. Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 50/26 м 

4. Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 67/30 м 

5. Условия за посрещане: стационарни боксове в конюшна 20 бр., сглобяеми боксове 90 бр. 

VІ. Покани 

Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в БФКС за 2021 г. 

VІІ. Заявки 

За заявки участие:  Заявките да се изпращат на имейл:  bef@horsesportbg.org 

Краен срок за подаването им е 06.05.2021 г. (четвъртък).  Подадени заявки участие след крайният 
срок ще се таксуват 20лв.!!!! 

VІІІ. Условия 

1. Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база „Фригопан” 

2. Състезанието се провежда съобразно с правилата за организация и провеждане на спортни прояви в 
България в условия на COVID-19 

3. Таксите правоучастие са на паркур, както следва: 

       Изпитание № 1 и № 7  – Х паркур  – 40 лв. 

       Изпитание № 2 и № 8 – Междинна категория - 40 лв. 

       Изпитание № 3 и № 9 – Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 г. и аматьори - 50 лв. 

       Изпитание № 4 и № 11  – Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 г. и аматьори - 60 лв. 

       Изпитание № 5 и № 12 –  Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 г. и юноши до 18 г. – 
60 лв. 

       Изпитание № 6 и № 13 – Отворен паркур - 6 годишни и по-възрастни коне  - 80 лв. 

       

*Децата не заплащат такси участие. 
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3. Такса бокс: 

Заявки за боксове се правят всеки ден до 17:30!!! 

* бокс с ТАЛАШ се доплаща  40 лв.  

 Бокс в Конюшня под хотела – за дните от Сряда до Неделя – 150 лв. с постел слама; 

 Бокс в Конюшня – за дните от Сряда до Неделя – 120 лв. с постел слама;  

 Бокс в Палатка – за дните от Сряда до Неделя – 80 лв. с постел слама; 

 Бокс за 1 нощувка се отдава само в палатка - 40 лв с постел слама. 

* С преференция са боксовете, заявени за целия турнир. 

 Настаняване в бокс в палатка за деня без постел 15 лв. / с постел слама 25 лв. – - осигурява се само при 
наличие на свободни места. 

       4. Такса електричество за турнирни камиони – 10 лв. на ден. 
 

Х. Разни 

1. Един кон има право да скача по два различни паркура на ден: 

a.  с един и същ състезател 

b.  с двама различни състезатели, дори да са в една категория, но в различни изпитания 

2. Четири годишни коне имат право да скачат в един паркур на ден + Х паркура. 

3. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до четири коня. 

4. В изпитание № 1 и № 7 се награждават с розетки всички завършили паркура на равно първо място. Всички с 
равни наказателни точки се класират на едно и също място. Понитата са с отделно класиране. 

5. В изпитание № 2 и № 8 се награждават с розетки всички завършили паркура на равно първо място. Всички с 
равни наказателни точки се класират на едно и също място. Понитата са с отделно класиране 

6. Ако има посочено класиране за съответната група (по възраст или статут) на състезателите (напр. деца, юноши, 
аматьори...) те задължително участват в класиране в тази категория и нямат право на класиране в друга (напр. в 
отворен паркур). Аматьор с 4 год. кон задължително участва в класирането за 4 г. коне, дори да е посочено, че има 
класиране за аматьори. 

7. Аматьори могат да участват с 4 год. коне само в изпитание за 4 год. коне. Състезател в категория Аматьор може 
да учства в паркури с височина 120-125 см след преодоляване последователно в тандем два паркура с височина 
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115 см с 0-4 н.т. и паркури с височина 130-135 см, след преодоляване последователно в тандем два паркура с 
височина 120 см с 0-4 н.т. 

8. В изпитание № 3 и № 9 - 4 и 5 годишните коне с равни наказателни точки се класират на едно и също място. 
Награждаването е до пето място. Юноши до 14 г. и аматьори се награждават с предметни награди до трето място 
и розетки до пето място. 

9. В изпитание № 4 и № 10 награждаването за 5 годишни и по-възрастни коне е до пето място. Юноши до 14г. и 
аматьори се награждават с предметни награди до трето място и розетки до пето място. 

10. В изпитание № 5 и № 11 награждаването  за 5 годишни и по-възрастни коне е до пето място. Юноши до 14г. се 
награждават до трето място с предметни награди. Награждаването за юноши до 18 г. е до трето място. 

11. В изпитание № 6 и № 12 награждаването е до пето място. 

12. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния плац, манежа за загрявка или 
в конюшнята), ще бъде дисквалифициран. 

13. При пристигане на базата всеки кон трябва да бъде придружаван от Здравен формуляр – декларация 
(Приложение 1), подписан от състезател, който да представи на отговорния ветеринарен лекар. При пристигане в 
обекта отговорният ветеринарен лекар извършва проверка на телесната температура на коня и клиничните 
признаци на заболяване. Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и обезпаразитяващи.  

14. Проверка на конете ще се осъществи както следва: 

 Петък – 10:00 – 18:00 ч.  

Събота и неделя – 8:00 – 16:30 ч. 

*Няма да се допускат коне в животновъдния обект на СК Фригопан – Царацово извън посочените по-горе часове! 

Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект на СК Фригопан – Царацово коне, които нямат редовни 
паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна анемия и сап за 2021 год./ 

15. 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 2020г. 

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

17. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента. Без това да намалява наградния фонд 
и увеличава таксите участие. 

18. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни случаи, заболявания и травми 
при коне и ездачи. 
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Турнир по покана 

ПРОГРАМА 
 

08.05.2021г. (Събота) – Начало 10:00 ч. 

Изпитание №1:  Х паркур. 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 60 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Х паркур - розетки за всички, класирани на първо място; 

                               Пони - розетки за всички, класирани на първо място. 
 

 

Изпитание №2: Междинна категория. 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 80 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Х паркур - розетки за всички, класирани на първо място; 

                              Пони - розетки за всички, класирани на първо място. 
 

 

Изпитание №3:  Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 г. и аматьори. 

Чл. 238.1.1 - 4/5 годишни коне без хронометър, състезатели с равни наказателни точки се класират на 
едно и също място  

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър - Юноши до 14 г. и аматьори 

Височина: за 4 год. коне 95 см; за 5 год. коне 105 см. 
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Награден фонд: Юноши до 14 г. и аматьори – предметни награди до трето място и розетки до пето 
място;  

4/5 годишни коне - 180/130/100/70/50 лв. 

Юноши до 14 г. и аматьори скачат в паркура за 4 год. коне преди повдигането. 

Паркура е квалификация за 4 год. коне 

 

 

 

Изпитание №4:  Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 г. и аматьори. 

Чл. 274.2.5 специални две фази  

Височина: 110 см  

Темп: 350 м/мин  

Награден фонд: юноши до 14г. и аматьори - предметни награди до трето място и розетки до пето място;  

5 годишни и по-възрастни коне - 230/120/90/70/50 лв. 

Паркура е квалификация за 5 год. коне 
 

 

Изпитание №5:  Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 г. и юноши до 18 г. 

Чл. 274.2.5 специални две фази  

Височина: 120 см  

Темп: 350 м/мин  

Награден фонд: 5 годишни и по-възрастни коне - 320/220/170/80/70лв.;  

Юноши до 14 г. - предметни награди до трето място;  

Юноши до 18 г. - 200/120/80 лв. 

Паркура е квалификация за 6 год. коне 
 

 

Изпитание №6: Отворен паркур - 6 годишни и по-възрастни коне. 
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Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър. 

Височина: 130 см 

Награден фонд:  460/350/210/110/70 лв. 

Паркура е квалификация за 7 год. коне 

 

 
 

09.05.2021г. (Неделя) – Начало 9:00 ч. 
 
 

Изпитание №7: Х паркур. 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 65 см 

Награден фонд: Х паркур - розетки за всички, класирани на първо място; 

                               Пони – розетки за всички, класирани на първо място. 
 

 

 

 

Изпитание №8: Междинна категория. 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 85 см 

Награден фонд: Х паркур - розетки за всички, класирани на първо място; 

                               Пони – розетки за всички, класирани на първо място. 
 

 

Изпитание №9: Паркур за 4/5 годишни коне, юноши до 14 г. и аматьори. 
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Чл. 238.1.1 - 4/5 годишни коне без хронометър, състезатели с равни наказателни точки се класират на 
едно и също място  

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър - Юноши до 14 г. и аматьори 

Височина:  4 год. коне 100 см; за 5 год. коне 110см.  

Награден фонд: Юноши до 14 г. и аматьори – предметни награди до трето място и розетки до пето 
място; 

4/5 годишни коне - 180/130/100/70/50 лв. 

Юноши до 14 г. и аматьори скачат в паркура за 4 год. коне преди повдигането. 

Паркура е квалификация за ДП за 4 и 5 год. коне 
  

 

Изпитание №10: Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 г. и аматьори. 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 115 см  

Темп: 350 м/мин  

Награден фонд: юноши до 14г и аматьори – предметни награди до трето място и розетки до пето място;  

5 годишни и по-възрастни коне - 230/120/90/70/50 лв. 

Паркура е квалификация за 5 год. коне 

 

Изпитание №11: Отворен паркур - 5 годишни и по-възрастни коне, юноши до 14 г. и юноши до 18 г. 

Чл. 238.2.1 Таблица А без хронометър  

Височина: 125 см  

Темп: 350 м/мин  

Награден фонд: 5 годишни и по-възрастни коне - 350/260/160/80/70 лв.; 
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с. Царацово, обл. Пловдивска, общ. Марица; тел.032 511 303, мобилни: 0893 556-024; 
website: https://konnabazafrigopan.com/ 

Юноши до 14 г.  - предметни награди до трето място; 

Юноши до 18 г. - 200/120/80 лв. 

Паркура е квалификация за ДП за 6 и 7 год. коне 

 

Изпитание №12:  Отворен паркур - 6 годишни и по-възрастни коне. 

Чл. 238.2.2 еднократен бараж  

Височина: 135 см  

Темп: 350 м/мин  

Награден фонд: 510/370/220/120/80 лв. 

Паркура е квалификация за 7 год. коне 
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