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ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВСЕСТРАННА ЕЗДА 

КЛАС 1* И ГРУПА Б  

и Съпътстващи турнири за Клас 2*, Юноши до 18 год., Юноши до 14 год.,  
Клас Н/4 год. коне, Н/5 год. коне, Пони ездачи и Аматьори  

14 - 16 МАЙ 2021 г. 

 

Организатори:  

Българска федерация по конен спорт, СЕК „Кентавър-Русе“, Община Русе 

Организационен комитет:  

Председател: Илиян Искъров, ☎ 0890 384 441, ilian.iskarov@gmail.com 
Членове: Десислава Василева, ☎ 0886 002 940, dessiivasileva@gmail.com 

Съдийско ръководство: 

Президент жури:  Юри Вълев 

Съдия:  Димо Христов 

Технически делегат:  Таня Марчева 

Строител кросово трасе: Илиян Искъров 

Строител паркури: Илиян Искъров 

Стюарди: Боряна Крумова 

 Радостина Василева 

Ветеринарен лекар: Георги Димитров 

Секретар: Веляна Желязова 
 
Специфични технически условия:  

1. Място на провеждане: на открито - Хиподрум Русе 

2. Състезателен манеж за обездка:   трева 20 м. х 60 м. 

3. Състезателен плац за прескачане на препятствия:  трева 60 м. х 70 м. 

4. Загрявка:  трева 

Състезанието се провежда съгласно Правилника на ФЕИ и Наредбата на БФКС за дисциплината. 
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I. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките трябва да съдържат: 
 име на клуб,
 име и категория на ездача,
 име на коня и класът в който ще участва.

Заявки за участие на bef@horsesportbg.org, ilian.iskarov@gmail.com в срок до 10.05.2021 г. 

II. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Такса организационни, съгласно Наредбата на БФКС – 40 лв./кон 

Такса бокс палатка – 20,00 лв. 

Такса бокс – 20,00 лв./ден

Такса допинг – 20,00 лв./кон

Таксата за участие в изпитанията по Прескачане на препятствия за неучастващи коне в състезанието - 20 
лв./паркур. 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Организационния комитет предоставя 16 бокса в Карантинна база и 28 бокса в палатка и постел от слама. 

mailto:bef@horsesportbg.org
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11 и 12.05.21 г. Вторник и Сряда 
Проверка и подготовка на трасе и съоръжения – Технически делегат 

13.05.2021 г. Четвъртък 
Посрещане и настаняване на отборите 

14:00 Преглед и приемане на трасето – съдийска комисия 

Отваряне на трасетата за оглед 

18:00 ч. Ветеринарен преглед  

14.05.2021 г. Петък 
10:00 Ветеринарен преглед  

12:00 Техническа конференция 

13:30 ч. Изпитание по Обездка 
Клас 2*, 
Клас 1* - Интро, 
Клас H/5 год. коне, Група Б и Юноши участващи за първа година (15 – 18 г.), 
Клас Н/4 год. коне, Юноши до 14 год. и Аматьори, 
Клас Пони ездачи,  

15.05.2021 г. Събота 
10:00 ч. Изпитание Крос-кънтри 

Клас 2*, 
Клас 1* - Интро, 
Клас H/5 год. коне, Група Б и Юноши участващи за първа година (15 – 18 г.), 
Клас Н/4 год. коне, Юноши до 14 год. и Аматьори, 
Клас Пони ездачи, 

16.05.2021 г. Неделя 
08:30 Ветеринарен преглед 

10:00 Изпитания по Прескачане на препятствия  
Клас 2*, 
Клас 1* - Интро, 
Клас H/5 год. коне, Група Б и Юноши участващи за първа година (15 – 18 г.), 
Клас Н/4 год. коне, Юноши до 14 год. и Аматьори, 
Клас Пони ездачи, 

Награждаване 

* Забележка - Организационния комитет си запазва правото на промени.

IV. ПРОГРАМА - ГРАФИК
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*Забележка: Актуалните тестове по Обездка, можете да намерите на сайта на БФКС. 
 
Клас Пони ездачи 
Тест по обездка Тест по крос кънтри Тест по прескачане 

Тест за деца 
 
 

Височина на препятствията  до 70 см  Височина на препятствията до 70 см 
Дължина  1000 - 1200 м  Дължина  до 500 м  
Брой скокове  10 -12 Брой скокове до 11  
Темп 350 м/мин Темп 325 м/мин 
    

 
Клас Н/4 год. коне, Юноши до 14 год, и Аматьори 
Тест по обездка Тест по крос кънтри Тест по прескачане 
Н/4 год. коне:  
Тест за 4 год. 
коне (2019) 

 
Юноши до 14 год:  

Тест за деца 
 

Аматьори: 
Тест за 4 год. 
коне (2019) 

Височина на препятствията  до 80 см Височина на препятствията до 90 см  
Дължина  1500 - 1800 м Дължина до 600 м  
Брой скокове 15 - 18 Брой скокове до 11 
Темп 450 м/мин Темп 325 м/мин 
    

    
 
Клас Н/5 год. коне, Група Б и Юноши участващи за първа година (15 – 18 г.)  
Тест по обездка Тест по крос кънтри Тест по прескачане 
Н/5 год. коне: 
Тест за 5 год. 
коне (2019) 

 
Група Б: 

Тест за 5 год. 
коне (2019) 

 
Юноши 

участващи за 
първа година: 
Тест за 5 год. 
коне (2019) 

Височина на препятствията до 90 см Височина на препятствията до 100 см 
Дължина 2000 - 2200 м Дължина до 600 м  
Брой скокове 17 - 20 Брой скокове 11 
Темп 500 м/мин Темп 350 м/мин 
    

    
 
 
 

 V. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
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Клас 1* - Интро 
Тест по обездка Тест по крос кънтри Тест по прескачане 

ФЕИ ТЕСТ 1* -
ИНТРО (2021) 

Височина на препятствията до 105 см Височина на препятствията до 110 см 
Дължина 2000 - 3000 м Дължина до 600 м 
Брой скокове 20 - 25 Брой скокове до 12 
Темп 500 м/мин Темп 350 м/мин 

     
 
Клас 2* 
Тест по обездка Тест по крос кънтри  Тест по прескачане 

ФЕИ ТЕСТ  
2* А (2021) 

Височина на препятствията до 110 см Височина на препятствията до 115 см  
Дължина 3640 - 4680 м Дължина до 600 м  
Брой скокове 25 - 30 Брой скокове до 13 
Темп 520 м/мин Темп 350 м/мин 

     
 
* Забележка - Всички ездачи да разполагат с нагръдни пликове за номера върху. 
 
 
 
 
 

Награждаване на призьорите ще бъде извършено без коне, 
след приключването на последното изпитание. 

 
НАГРАЖДАВАНЕ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА:  
I място – купа, ленти и медали до III място и декориране с розетки до V място. 
 
НАГРАЖДАВАНЕ В СЪПЪТСТВАЩИТЕ ТУРНИРИ: 
I място – купа и декориране с розетки до V място 
 
ПАРИЧНИ НАГРАДИ: Според наредбата на БФКС 
Клас 1* - 600 лв. (250 лв.; 200 лв.; 150 лв.) 

 
 

 

 

 

 

 VI. НАГРАДИ 
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VII. РАЗНИ 

 
 Състезатели НЕ спазващи Кодекс за поведение на БФКС, отнасящи се грубо със своя кон по време 

на състезанието (в състезателен плац,тренировъчен манеж или плац,конюшни), където и когато и 
да е по време на състезанието, подлежат на незабавно дисквалифициране от участие. Това ще се 
счита за нарушение на хартата за хуманно отношение с конете на FEI. 

 Организационният комитет не поема никаква отговорност за материални щети,нещастни случаи 
или болести и травми на коне и ездачи.   

 Всеки начин на езда и тренировъчен метод трябва да се съобразява с коня като живо същество,и 
не трябва да съдържа техники,считани от FEI за опасни.  

 Транспортирането на коне да се извършва при спазване на изискванията за хуманно отношение 
по време на транспорт,посочени в Закона за ветеринарномедецинската дейност. 

 При пристигане на базата всеки кон трябва да бъде придружаван от паспорт - оформен съгласно 
изискванията на БФКС с отразени ваксинации и изследвания. Също така трябва да се предостави 
здравен формуляр – декларация (Приложение 1), подписан от състезателя, която да се 
представени на отговорния ветеринарен лекар. При пристигане в обекта ветеринарния лекар 
извършва проверка на телесната температура на коня и наличието на клинични признаци на 
заболяване. 

 На състезанието е подсигурено медицинско обслужване. 
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МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ В УСЛОВИЯ НА EHV -1 
(OT 15 АПРИЛ ЗА НАПРЕД) 

 
ЦЕЛИ 
Общи цели 
 Да се защитят конете от последствията от инфекциозни болести, предавани преди или след 

състезание. 
 Да са сигурни ветеринарните власти в здравословното състояние на конете, да се осигури 

здравословната сигурност при транспортиране на конете 
  

Краткосрочна цел: Минимизиране на рисковете при рестарт на състезания след EHV – 1. 
 
Временни правила – Мерките включват поредица от Временни правила, които ще са в сила до второ 
нареждане, като осигуряват обосновани мерки за безопасност, който позволяват да се наблюдават 
възникване на огнище на EHV -1. 
 

МЕРКИ ПРАВИЛА КОНТРОЛ 

ОТГОВОРНА СТРАНА 
Състезател/ 
Отговорно 

лице 
ОК Други 

ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕТО 
Настаняване на конете: 

- Всички конюшни трябва да са добре 
вентилирани; 

- Обслужването/ седлаенето, почистването 
на конете в пътеките/ коридорите е 
забранено. 

Опции за конюшня на закрито/ под един и същи 
покрив: 
1. Не повече от 30 коня настанени за нощувка, 
споделящи общо въздушно пространство. 
Преди пристигането на първите коне трябва да 
бъде изготвен план на местата, където ще се 
настаняват конете на всеки клуб/състезател. Ако 
са направени промени от първоначалния план за 
настаняване, след пристигането на конете, трябва 
да бъде изготвен актуализиран план и същият да 
бъде предоставен на отговорния ветеринарен 
лекар преди пристигането на първите коне. 
 
Почистване и дезинфекция на конюшните. 
Отговорното лице трябва да е от ОК 
На входовете и изходите на конюшните да има 
места за миене и дезинфекция на ръцете 
Спрей за дезинфекция на ключови места на 
мястото на състезанието (входове, конюшни и т.н) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да се изготви скица за 
разпределението на 

конюшните, която да се 
предостави на отговорния 

ветеринарен лекар на хартиен 
носител 

  
 
 

Х 
 
 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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МЕРКИ ПРАВИЛА КОНТРОЛ 

ОТГОВОРНА СТРАНА 
Състезател/ 
Отговорно 

лице 
ОК Други 

ПРЕГЛЕД ПРИ ПРИСТИГАНЕ 
Прегледът при пристигане на конете се 
провежда извън конюшнята и се планува така, че 
конете да не са в близост до други коне. 
Коне с повишена температура ( над 38,8 градуса) 
не се допускат в конюшнята. 
На мястото на състезанието състезателят/ 
конегледачът трябва да представи подписан 
здравен формуляр (приложение 1) за всеки кон 
Забранено е влизането на мястото на 
състезанието на коне, които не отговарят на 
изискванията. Коне, пътуващи със същия 
камион/транспорт също не се допускат . 

Ветеринарният лекар 
 
 
 
 
Представен при пристигане на 
отговорния вет. лекар по време 

на ветеринарния преглед 

 
 
 

Х 
 

Х 
 
 
 
 
 

 

Х 
 
 
 
 
 
 
 

Х 
 
 

 

 

НА МЯСТОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Персонал 
Ограничен достъп до конюшните. Основен 
персонал - състезател, треньор, ветеринарни 
лекари и конегледачи имат право на достъп до 
зоните на конюшнята. Собствениците на коне не 
се считат за основен персонал. Организационния 
комитет трябва да ограничава достъп на други 
освен тези, които са основен персонал. 
Препоръчва се персоналът да има достъп само 
до конюшните, в които се намират техните коне. 
Всички официални лица на състезанието трябва 
да бъдат инструктирани от ветеринарния лекар 
относно мерките за биосигурност, с особен 
акцент върху ветеринарния контрол. При 
проверка на презносници, гамаши, бинтове и 
т.н., стюардите да сменят ръкавиците за всеки 
кон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организационният Комитет се 

задължава да осигури 
достатъчен брой ръкавици 

Х Х Стюарди 
и офиц. 

Лица 
 
 
 
 
 
 
 

Стюарди 
и офиц. 

лица 

НА МЯСТОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Генералният секретар на БФКС има възможност 
по предложение на Ветеринарната комисия да 
отмени състезание по време на провеждането 
му, ако има огнище на EHV – 1. 
По всяко време, Ветеринарната комисия към 
БФКС има право да налага изисквания и 
ограничения, свързани с EHV – 1 на състезатели и 
коне, официални лица и Организационни 
комитети. 
Ако Ветеринарната комисия към БФКС обяви 
огнище, всички болни и контактни коне трябва да 
са под юрисдикцията на ветеринарната комисия 
докато не бъдат освободени. Мерките за 
биосигурност трябва да включват координати на 
местоположението на конете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Вет. 
комисия 

 
 

Вет. 
комисия 

 
 

Вет. 
комисия 
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Приложение1 
 
 
 

ЗДРАВЕН ФОРМУЛЯР 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА КОНЯ 

 
Този формуляр трябва да се попълни за всеки кон поотделно, който присъства на състезание от 
1.04.2021 година и до второ нареждане. Той може да бъде попълнен от ветеринарен лекар или 
състезателя на коня и да бъде представен на ветеринарния лекар на състезанието, който извършва 
прегледа при пристигане. 
 
Неправилно попълнен формуляр, неподписан или неподаден формуляр ще доведе до недопускане на 
конете в обекта на Състезанието. 
 

Състезание 
ДП по Всестранна езда 

Клас 1* и Група Б 
и Съпътстващи турнири  

Дата на състезанието 14 – 16.05.2021 г. 

Име на коня  
 № на паспорт по БФКС  

Ветеринарен лекар/ 
Състезател  Микрочип  

 
Потвърждавам, че гореспоменатият кон не показва нито един от следните клинични признаци: 
 Kашлица 
 Секреция от носа 
 Ректална температура над 38,5 ° C 
 Диария 

 
Потвърждавам, че гореспоменатият кон има измерена температура преди пътуването ……………………… 
 
Състезателят остава отговорен за всяко неспазване на изискванията, включително попълването, 
подписването и подаването на формуляра. 
 
Всяко фалшифициране на този формуляр или таблицата за мониторинг може да доведе до 
дисциплинарни производства в съответствие с дисциплинарния процес, определен в Кодекса за 
поведение на БФКС. 
 

Подпис: 
 

 

Име: 
 

 

Дата: 
 

 

 
☐ СЪСТЕЗАТЕЛ/ТРЕНЬОР 


