
 

                                                  
ТУРНИР ПО ОБЕЗДКА  

03.07.2021 
 

І. Общи условия: Областен турнир по обездка 

 Дата: 03.07.2021 г.   начало 11:00 часа 

ІІ. Организатори : Конна база „Васил Левски“ и Българска Федерация по Конен Спорт  

Организационен комитет: 

Христо Найденов, Георги Цветков 

За контакт : 

  тел.:  +359 888 320 666,  +359 887 596 062 

ІІІ. Общи условия:  Състезанието се провежда съгласно:  

Наредба за организиране на състезания от БФКС. 

ІV. Официални лица 

Съдийско ръководство: 

Съдии: Веселина Соколова, Маргарита Христова 

Секретар: Теодора Костова 

Стюард: Камелия Едрева   

Ветеринарен лекар: Д-р. Гергана Ангелова  

 

 

V. Специфични технически условия:  

Състезанието ще се проведе на открито 

Състезателен плац:   Пясък 20/60 м 

Загряващ плац:  Пясък 

VІ. Вид на турнира – Областен  турнир:  



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:  е-mail: bef@horsesportbg.org 

Краен срок за подаването им е 30.06.2021 г. (сряда) до 16:00 часа. 

VІІІ. Условия 

Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база „ Васил Левски. 

Базата не разполага с налични боксове за настаняване на конете. 

Такса участие : 30 лв. за всяко изпитание. 

Един кон има право да изпълнява до два теста на ден. 

Награди : Купа за 1-во  място, розетки до 3-то място, предметни награди в категория деца до 

 3-то място   

 Юноши до 14 г.: 

      1. Предварителен тест за деца А 

      2. Отборен тест за деца 

 

Юноши до 18 г.:  

3. Индивидуален тест за Юноши 
4. Свободен стил „Юноши 18г.“ 

 Категория Млади ездачи:  

5. Индивидуален тест за Млади ездач 
6. Свободен стил „Млади ездачи“ 

Категория Мъже/Жени- Клас Т: 

7. Сен Жорж 
8. Междинна категория № 1 
9. Свободен стил „ Междинна категория № 1“ 

  Категория  Пони: 

10.  Пони ездачи - Втори тест за 4 годишни коне 2014 

 

http://www.horsesportbg.org/documents/rules/2_nd%20test%20for%204%20YO_PONY.pdf


 
 Категория  Аматьори, деца и неучаствали коне: 

11. Аматьори - Финален тест за 5 год. коне 

     11. Втори тест за 4 годишни коне -. /пони/ 

 

 Категория  Млади коне:  

12. Мъже/Жени клас Н ФЕИ тест за 4 годишни коне - в сила от 01.01.2016 г. 

13. Мъже/Жени- Клас Н- ФЕИ Предварителен тест за пет годишни коне 2004 (версия 2017) 

14. Мъже/Жени- Клас Н - ФЕИ Предварителен тест за шест годишни коне 2004 (редакция 2017) 

 

 Категория кл. „Л“/ „Гр. Б“:  

15.Мъже/Жени- Клас Л- ФЕИ Финален тест за 7 годишни коне 2016 (редакция 2018) 

 

В заявката за участие задължително се посочват  тестове, в които ще участват 
състезателите !!!!! 

Един ездач има право да стартира  с два коня. 

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

IX. ГРАФИК 

Ще бъде изпратен допълнително на 2.07.2021г. на имейлите на клубовете, подали 
заявките. 

 

X. 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. 

http://www.horsesportbg.org/documents/rules/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%205%D0%B3.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/2_nd%20test%20for%20YH4.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/1.YH4_2017%20(1).pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/2.YHP503_2017%20(1).pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/4.YHP603_2017%20(1).pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/7.YHF7_2018%20(LAST).pdf


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. 


