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ТУРНИР ПО ОБЕЗДКА 

 
 

І. Общи условия 
 
 Статут: Открит турнир  
 
Дисциплина: Обездка 
 
 Дата: 05 Юни 2021г. 
 
Начало: 05 Юни 2021г.: 09:00 часа 
                   
ІІ. Организатори : Ездови Клуб „ЕКЛИПС”  със съдействието на” НСБ” 
ЕАД ,БФКС и Фондация София – Европейска столица на спорта. 
Организационен комитет: 
Председател:  Ивайло Цанев 
 
ІІІ. Общи условия: Състезанието се провежда съгласно: Наредба за 
организиране на състезания на БФКС за дисциплината Обездка 
 
 ІV. Официални лица 
 
 Съдийско ръководство: 
 Съдии: Юри Вълев, Христо Георгиев, 
 
 Секретари: Веляна Желязова, Рая Цанкова 
 
Стюард: Камелия Едрева 
 
Ветеринарен лекар: Д-р Гергана Ангелова 
 
 V. Специфични технически условия: Състезанието ще се проведе на 
открито 
 Състезателен плац: пясъчен 
 Загряващ плац:          пясъчен 
 

mailto:horse.eclipse@gmail.com


VІ. Покани: Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно 
картотекирани в БФКС за 2021 г. Няма да се допускат до участие 
състезатели, които не са картотекирани за 2021 год. 

 VІІ. Заявки 

Заявки за участие:  
Веляна  Желязова – е-mail: bef@horsesportbg.org 

Краен срок за подаването им е 02.06.2021 г. (сряда). 

Заявки за участие не могат да се подават в деня на състезанието. 

 VІІІ. Условия 

Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база „Хан 
Аспарух”. 

 Такса участие : 30 лв. на програма. 

Един ездач в категория Юноши до 14г. може да изпълнява програма 
„Предварителен тест за деца А” по желание и задължителна програма 
„Отборен тест деца”.  Програмите се изпълняват една след друга след 
кратка почивка. Класирането се извършва на програма „Отборен тест 
деца”.   

Един ездач в категория Юноши до 18г. може да изпълнява  
задължителна програма „Индивидуален тест за юноши” и програма 
„Кюр - Свободен стил – ниво юноши” по желание.  Програмите се 
изпълняват една след друга след кратка почивка. Класирането се 
извършва на програма „Индивидуален тест за юноши”.   

Един ездач в категориите Мъже/жени кл. Т и Млади ездачи  могат да 
изпълняват  задължителна програма „Приз Сен Жорж” и програма 
„Кюр - Свободен стил – ниво Междинна категория №1”само за кл. Т по 
желание.  Програмите се изпълняват една след друга след кратка 
почивка. Класирането се извършва на програма „Приз Сен Жорж”.   

Моля  в  заявката  за  участие  да  посочвате  в  кои  тестове  ще  
участвате! 



                                                          

Един ездач има право да стартира с два коня. 
 
Един кон няма право да стартира в повече от две програми. 
 
Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в 
състезателния плац, манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде 
дисквалифициран.  
 
Ветеринарни изисквания : 
 
При пристигане на базата всеки кон трябва да бъде придружен от 
Здравен формуляр – декларация /Приложение 1/, подписан от 
състезател, който да представи на ветеринарния лекар. 
 
 Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и 
обезпаразитяващи. 
 
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 2021 г. 
 
Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и 
придружител, притежаващ документ за хуманно отношение . 
 
Организационният комитет си запазва правото да променя 
регламента.  
Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, 
нещастни случаи, заболявания и травми при коне и ездачи. 
 
Поради невъзможност за настаняване няма да се приемат коне за 
пренощуване на конната база. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА  

05.06.2021г. (Събота)

09:00 часа 
Изпитание №1: 

- Мъже/Жени- Клас Т и Млади ездачи: „Приз Сен Жорж” - в сила
от 01.01.2016 г. и

- „Кюр - Свободен стил – ниво Междинна категория №1” по
желание.

Изпитание №2: 
- Мъже/Жени- Клас Л и гр. „Б” - „ФЕИ Предварителен тест за

седем годишни коне - в сила от 01.01.2016 г. /редакция
2018г./

Изпитание №3: 
- Юноши до 14 г.- „Предварителен тест за деца А” по желание

Отборен тест за деца - в сила от 01.01.2016 г. - задължителен

Изпитание №4: 
- Мъже/Жени- Клас Н и Аматьори –„ Предварителен тест за

пет годишни коне”
- Мъже/Жени- Клас Н „ Предварителен тест за шест годишни

коне”

Изпитание №5: 
- Пони ездачи – „Втори тест за 4 годишни коне 2014г.”.

Изпитание №6: 
- Юноши до 18 г.- „ Индивидуален тест - в сила от 01.01.2016

г.” и
- „Кюр - Свободен стил – ниво юноши” по желание.

Класиране: Индивидуално 
Награди :  Розетки за конете 

http://www.horsesportbg.org/documents/rules/st_George_2016.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/st_George_2016.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/Individualen%20test_deca_2016.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/preliminary_test_5YH.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/preliminary_test_5YH.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/Otboren%20test_deca_2016.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/Otboren%20test_deca_2016.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/Team%20Juniors-BG_2016.pdf


ЗДРАВЕН ФОРМУЛЯР   

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА КОНЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

© FEI - March 2021 

 

Този формуляр трябва да се попълни за всеки кон поотделно, който присъства на състезание от 12.04.2021 

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  Дата на състезанието  

Име на коня  
Номер 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    


