
НАК, БФКС и ДП „Кабиюк” организират: 

Ден на арабския кон в България 

Държавно първенство по издръжливост 2*-120 км 

Квалификационен турнир по издръжливост 

Национално изложение на коне от породите Чистокръвна арабска и 

Шагия 

25-27.06.2021 г.  

Гр. Шумен, с. Коньовец 

I. Програма 

25.06.2021 г. 

18:30 ч.- Предварителен преглед на конете 

19:00ч.- Техническа конференция 

26.06.2021 г. 

6:00 ч.- Старт за участниците на 140 км  

6:30 ч.- Старт за участниците на CEI2* 120 км и ДП2* 120 км 

6:45 ч. – Старт на участниците на 80 км и 60 км 

7:00 ч. Старт на участниците на 40 км и 30 км  

Обявяване на резултатите за деня и награждаване 1 час след финала на първият 

завършил успешно участник. 

Часовете за старт може да бъдат променени на техническата конференция според 

метеорологичните  условия в деня на състезанието 

18:00 ч. Предварителен преглед на конете за националната квалификация на 

27.06.2021 

27.06.2021 г. 

6:30 ч. старт на участниците в CEI1* - 100 km 

6:45 ч. – Старт на участниците на 80 км и 60 км 

7:00 ч. Старт на участниците на 40 км и 30 км 

Обявяване на резултатите за деня и награждаване 1 час след финала на първият 

завършил успешно участник. 



II. Официални лица 

1. Организационен комитет – БФКС и ККС Буцефал-Ендюранс 

2. Председател на Организационния комитет – Крум Рашков 

Заявки за участие – най-късно до 22.06.2021 г. на имейл: bef@horsesportbg.org, 

3. Строител трасе 

Иван Стойчев 

4. Технически делегат 

Franco PITTI 

5. Граунд жури 

Georgios PAPADOPOLOUS  

Теодора Костова 

Ангелина Вангелова 

6. Стюард 

Юри Вълев 

Ружа Недкова - Иванова 

Норма Кроу 

7. Секретар 

Веляна Желязова 

8. Ветеринарна комисия 

Д-р Сашо Събев   

Д-р Гергана Ангелова 

Д-р Никола Грънчаров 

9. Лице отговорно за контрол по спазване на мерките в условията на Covid 19 

Теодора Костова 

ІІІ. Общи условия 

 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината и 

Наредбата на БФКС и правилата на БФКС за провеждане на спортни прояви в 

България в условията на Covid - 19 

 

IV. Правила за участие в брийдинг турнир 

Имат право да участват всички картотекирани коне към БФКС за дисциплина 

издръжливост в своя клас. Класират се всички успешно завършили и се награждават: 

1 во място – купа  

От 1 во до 3 то място   - розетка  

От 1во до 5то място – парични награди за всички чистокръвни арабски коне и шагия, 

родени в България 

Награден фонд: 1000 лв 
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V. Правила за участие в Държавното първенство 

Държавно първенство Клас 2*: право на участие имат  

Коне завършили успешно 

 Две състезания 1* без ограничение на скоростта  
Състезатели, завършили успешно  

 две езди на 1* без ограничение на скоростта. 
 

Признават се покритите квалификации на коне, участвали за друга национална 

федерация и/или във FEI състезания. Квалификациите се удостоверяват със 

заверен протокол и писмо от Федерацията или през ФЕИ сайта. 

В категория мъже през една спортно-състезателна година един кон може да 

участва само на едно държавно първенство.  

 

VI. Правила за състезанието по издръжливост 

Квалификации: 

80 - 100 км 

Право на участие имат коне, навършили 6 години и картотекирани клас 5 

годишни и неучаствали коне, след успешно завършване на предходните 

квалификации на 40 км и 60 км. Скоростта е ограничена от 10 км/ч до 16 км/ч 

(средната скорост се изчислява за всеки етап). Времето на всеки етап се засича от 

преминаване на стартовата линия в правилната посока до пресичане на 

финалната линия на обиколката. Пулс до 64 bmp за 15 минути между етапите и до 

64 bmp за 20 минути на финалния преглед. Изпитанието се провежда по 

правилника на ФЕИ за 1*, с изключение на ограничението на скоростта, за конете, 

добиващи квалификация. 

Брой на етапите: 3 

32 км с почивка 40 минути 

32 км с почивка 40 минути 

17 км с финален преглед 

60 км, клас 5 годишни и неучаствали коне 

Право на участие имат коне на 5 години след успешно завършени 2 квалификации 

на 40 км и 6 и повече години, завършили успешно поне 1 квалификация 40-79 км. 

Скоростта е ограничена от 10 км/ч до 16 км/ч (средната скорост се изчислява за 

всеки етап). Времето на всеки етап се засича от преминаване на стартовата линия 

в правилната посока до пресичане на финалната линия на обиколката.  Пулс до 



64bmp за 15 минути между етапите и до 64 bmp за 20 минути на финалния 

преглед. Критерии за класиране: времето за пресичане на финала. 

Брой на етапите: 2 

32 км с почивка 40 минути 

32 км с финален преглед 

 

40 км, клас 5 годишни и неучаствали коне 

Право на участие имат коне на 5 години , картотекирани в клас 5 годишни и 

неучаствали коне. Скоростта е ограничена от 10 км/ч до 16 км/ч (средната скорост 

се изчислява за всеки етап). Времето на всеки етап се засича от преминаване на 

стартовата линия в правилната посока до пресичане на финалната линия на 

обиколката.  Пулс до 64 bmp за 15 минути между етапите и до 64 bmp за 20 

минути на финалния преглед. Критерии за класиране: времето за пресичане на 

финала. 

Брой на етапите: 2 

23 км с почивка 40 минути 

23 км с финален преглед 

 

30 км, клас 4 годишни коне, юноши до 14 години 

Право на участие имат 4 годишни коне и по-възрастни. Скоростта е ограничена от 

8 км/ч до 12 км/ч (средната скорост се изчислява за всеки етап). Времето на всеки 

етап се засича от преминаване на стартовата линия в правилната посока до 

пресичане на финалната линия на обиколката.  Пулс до 64 bmp за 15 минути 

между етапите и до 64 bmp за 20 минути на финалния преглед. Критерии за 

класиране: времето за пресичане на финала. 

Брой на етапите: 2 

17 км с почивка 30 минути 

17 км с финален преглед 

 
Юноши от 11 до 13 г. 
 

Участват в квалификационни турнири по издръжливост като спазват следната 

квалификационна схема: 



 

възраст Брой квалификации Ограничение в 

скоростта 

Придружител 

Пони 

ездачи 9-

13 г. 

Участват само с понита на дистанция 10 

– 20 км разделена на 2 етапа 

до 12 км/ч поне 1 

придружител на 

група 

11 г. мин. 1 квал. на 30 км 

 

при успешно завършени 4 езди на 30 км 

състезателят има право да участва на 40 

км 

От 8 до 12 км/ч 

 

От 10 до 16 

км/ч 

поне 1 

придружител на 

група 

12 г. 1 квалификация на 30 км,  

ако не е направена на 11 г.  

и мин. 2 квал. на 40 км 

 

При успешно завършени минимум 4 

езди на 40 км, състезателят има 

право да участва на 60 км 

От 8 до 12 км/ч 

 

 

 

От 10 до 16 

км/ч 

поне 1 

придружител на 

група  

13 г. 2 квалификация на 40 км, ако не са 

направени на 12 год.  

и  мин 1 квал. на 60 км +  

1 квал. на 80-100 км 

От 10 до 16 

км/ч 

 

От 10 до 16 

км/ч 

поне 1 

придружител на 

група 

 
Забележка: Класирането се извършва на базата на сбора от времената за 

възстановяване на двата етапа, ако има такива. Групата стартира на следващ етап 

след първия с времето за старт на последния възстановил успешно кон от тази 

група. Времената за възстановяване на пулса на етапите и финала са според 

параметрите за квалификация на съответната дистанция. За дистанции за понита са 

валидни параметрите за време за възстановяване на пулс и пулс на квалификация 

30 км.   

VII. Разни 

Заявки за участие се подават до 22.06.2021 на e-mail: bef@horsesportbg.org. За 

късни заявки (т.е.подадени след тази дата) се заплаща два пъти таксата участие, 

за неучастие и неуведомяване на организаторите до 24.06.2021 – глоба една 

такса участие.  

Такса участие в квалификационния турнир : 30 лв. на кон за дистанции 30 и 40 км 

и 40 лв. на кон за дистанции 60 и 80 км.  

Всички коне участващи в националните изпитание ще бъдат настанени на падоци. 
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В конюшнята се настаняват само конете за Международния турнир 
 

Национално изложение на коне от породите Чистокръвна арабска и 

Арабска Шагия 

 

Правила за участие в Национално изложение на коне от породите 

Чистокръвна арабска и Шагия 

- Право на участие имат надлежно регистрирани коне в племенната книга на 

съответната порода; 

- Имат предварителна заявка* за участие и в деня на изложението представят 

документ за идентификация на животното (паспорт на кон); 

*заявката за участие трябва да бъде направена най-късно до 22.06.2021 г. на e-

mail: office@nak.bg или телефон 0884885913 – Теди. По изключение заявки биха 

могли да се приемат и на място. 

     -  Категориите са както следва: жребци производители, кобили майки, 

подрастващи кончета, спортни коне (за всички участници в изпитанието по 

издръжливост от двете породи) 

     -     Правилник за оценяване. 

 

Напомняме, че са задължителни следните мерки: 

1. Всички коне да бъдат ваксинирани за инфлуенца и по възможност за 

ринопневмонит. 

2.  Всички коне трябва да бъдат изследвани за инфекциозна анемия      

3. Посочените по - горе мероприятия да бъдат нанесени в паспортите на конете и 

съответно чрез регионалната Ветеринарна служба във Вет Ис системата на БАБХ  

На всяко състезание ще бъде извършвана паспортна проверка на конете и коне 

без редовни паспорти няма да бъдат допускани до участие.  
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