
ККС „МИЗИЯ“ 
 

ПРОГРАМА 

ТУРНИР ПО КОНЕН СПОРТ 

29.05.2021 година гр. Кнежа 

I. Общи условия: 

Статут: Открит турнир 
Дисциплина: Прескачане на препятствия 
Дата: 29.05.2021 г. 
За заявки: Теодора Костова, bef@horsesportbg.org 
Срок за заявки: 27.05.2021 год. 

 
II. Организатори: 

 
Клуб по конен спорт „Мизия“, Община Кнежа със съдействието на БФКС 
Лице за контакти: Марин Дреновски 
 
 III. Официални лица: 
 
Съдийско ръководство: Валентин Божков и Веселина Соколова 
Секретар: Теодора Костова 
Строител паркур: Валентин Митев 
Стюард: Камелия Едрева 
Отговорен ветеринарин лекар: Борис Колдашки 
 
 ІV. Технически условия: 
 

1. Състезанието ще се проведе на открито. 
2. Състезателен плац: трева 
3. Загряващ плац: трева 

 
Поради невъзможност, организаторите не поемат отговорност за настаняването 
на коне от други бази. 
 
 V. Разни: 
 

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

2. Един кон има право да участва в два паркура на ден. 
3. Ездачи не заплатили такса участие в деня на турнира до два часа преди 

началото на състезанието, няма да бъдат записани в стартовите листи. 
4. Организационния комитет си запазва правото да променя програмата на 

състезанието. 
5. Организационния комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни 

случаи, заболявания и травми при коне и ездачи. 
6. Един 4 годишен кон може да участва в един паркур на ден плюс Х паркура. 
7. Един състезател има право да участва с в един паркур с максимум до четири 

коня. 
8. В категория юноши до 14 години и аматьори, награждаването е до пето място с 

розетки. 
9. В категориите 4, 5, 6, 7 и по-възрастни коне, награждаването е до трето място 

за всяка възраст на коне и състезатели 
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10. Ездач, отнасящ се грубо към своя кон по време на състезанието (в 
състезателния или тренировъчния плац и конюшнята) ще бъде 
дисквалифициран от участие съгласно правилника по прескачане на ФЕИ.  

11. Всеки начин на езда и всеки тренировъчен метод трябва да е съобразен с коня 
като живо същество и не бива да съдържа техники, считани от ФЕИ за опасни. 

12. 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, отговорния Ветеринарен лекар извършва проверка на телесната 
температура и проверка на клиничните признаци за заболяване. 
Важно!!! 
В животновъдния обект на ККС „Мизия“ няма да бъдат допуснати коне с 
нередовни паспорти. За нередовни се считат паспорти, в които не са 
нанесени ваксина инфлуенца и изследвания за инфекциозна анемия за 
2021 год.. Тези изследвания са с валидност за една година. Паспортите 
на конете трябва да бъдат оформени според изискванията на Наредбата 
на БФ Конен Спорт раздел ІV, отнасяща се до „Картотекиране на коне и 
необходими документи“ и да са с редовни картотеки за 2021 година. 

13. Транспортирането на конете да се извършва от лицензирано 
транспортно средство и придружител при спазване на изискванията за 
хуманно отношение по време на транспорт, посочени в Закона за 
ветеринарномедицинска дейност. 

14. Да се спазват правилата, свързани с епидемичната обстановка. 
15. Домакините си запазват правото за изменение на оповестения в 

регламента награден фонд, в положителна посока.  
 
VІ. Такси участие: 
 

Изп. 1 – без такса участие 
Изп. 2 – 50,00 лв. Юноши до 14 години не дължат такса участие във всички 
изпитания 
Изп. 3 – 50,00 лв. 
Изп. 4 – 50,00 лв. 
Изп. 5 – 50,00 лв. 
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НАЧАЛО 11:00 
 
 

Изпитание №1: 
Х-паркур , юноши до 14 год. и аматьори 

 
Чл. 238. 1. 1, Таблица А, без хронометър 
Височина на препятствията 60 см. 
Темп 325 м/мин. 
Награден фонд: 
Юноши до 14 г. - розетки за всички завършили изпитанието на равно първо място с 
равни наказателни точки. 
Аматьори - розетки за всички завършили изпитанието на равно първо място с равни 
наказателни точки. 
 

 
Изпитание №2: 
Паркур за 4 годишни коне, юноши до 14 год. и аматьори 

 
Чл. 238. 1. 1, Таблица А, без хронометър – за 4 годишните коне. 
Чл. 238. 2. 1, Таблица А, по хронометър – при юноши до 14 години и аматьори. 
Височина на препятствията 100см. 
Темп 325 м/мин. 
Награден фонд: 
За 4 годишните коне – 150 лв./ 100 лв./ 50 лв. 
За юноши до 14 години – Розетки до 5-то място. 
Аматьори – Розетки до 5-то място  
 
Паркура е квалификация за ДП за 4 годишни коне. 
 
 
Забележка: 

Аматьори могат да участват с 4 годишни коне само в изпитанието за 4 годишни 
коне. Състезател в категория Аматьор, може да участва в паркури с височина 
120 – 125 см., само след като е преодолял последователно в тандем два паркура с 
височина 115 см. с 0 - 4 наказателни точки, а  паркури с височина 130 – 135 см., след 
преодоляване последователно в тандем, два паркура с височина 120 см. с 0 – 4 
наказателни точки. 
 

 
Изпитание №3: 
Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 години. 

 
Чл. 274. 2. 5 Специални две фази (задължително се яздят и двете фази, класирането 
се извършва от общия брой наказателни точки от двете фази и времето от втората 
фаза.  
Височина на препятствията до 110 см. 
Темп 350 м/мин. 
Награден фонд: 
За юноши до 14 години – Розетки до 5-то място. 
Общо класиране за 5 годишни и по-възрастни коне  – 150 лв./ 100 лв./ 50 лв. 
Паркура е квалификация за ДП за 5 годишни коне. 
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Изпитание №4:  
Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне. 

 
Чл. 238. 2. 2 Еднократен бараж 
Височина на препятствията до 120 см. 
Темп 350 м/мин. 
Награден фонд: 
С общо класиране за всички участници  –  200 лв./ 150 лв./ 100 лв. 
 
Паркура е квалификация за ДП за 6 годишни коне. 

 
 
 
Изпитание №5:  
Отворен паркур за 7 годишни и по-възрастни коне 

 
Чл. 238. 2. 2 Еднократен бараж 
Височина на препятствията до 130 см. 
Темп 350 м/мин. 
Награден фонд: 
С общо класиране за всички участници  – 250 лв./ 200 лв./ 150 лв. 

 
Паркура е квалификация за ДП за 7 годишни коне. 


