
 

 

ПРОГРАМА - ГРАФИК 
за провеждане на 

Държавно първенство по обездка клас Л и гр. Б и Аматьори  

и съпътстващи турнири за клас Т, Млади ездачи, клас Н 4/5/6 годишни коне, Пони 
ездачи, юноши/девойки до 14 год. и юноши/девойки до 18 год. 

08 – 10.07.2010 

КСБ “ФригоПан“, с. Царацово 

 

 
I. Организатор: Българска федерация по конен спорт и ККС „Пълдин“ 
II. Технически условия 

a. Състезателен плац – пясъчно - текстилна настилка  
b. Тренировъчен плац – пясъчно - текстилна настилка 

 
III. Такси участие 

Държавно първенство: 50 лв. на кон + 20 лв. такса допинг 

Съпътстващи турнири: 50 лв. на кон + 20 лв. такса допинг  

Таксата не включва първи постел. 

 
IV. Официални лица: 

Съдии:    Христо Георгиев 

    Ивайло Цанев 

    Юри Вълев 

    Красина Кръстева 

Секретар:    Веляна Желязова 

Стюарди:   Иванка Минчева, Весела Иванова 

Ветеринарен лекар:  д-р Георги Димитров 

Отговорник COVID – 19: Вили Бухчева 
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V. Награден фонд

За ДП клас Л: Крайно класиране (по Наредба на БФКС): 

Iво – 500 лв., IIро – 400 лв., IIIто – 300 лв. 

VI. ПРОГРАМА

08.07.2021 – Четвъртък 

 09:30 - Ветеринарен преглед на конете 

11:00 ч. - Техническа конференция 

13:00 ч.  

Изпитание за юноши 14 год. 

Изпитание за юноши 18 год. 

Изпитание за Млади ездачи 

Изпитание за клас Т  

Изпитание за Гран При 

Изпитание за ДП клас Л и гр. Б 

Изпитание за клас Н 4 год. коне 

Изпитание за клас Пони 

09.07.2021 – Петък 

08:00 часа – късен ветеринарен преглед 

……….. часа 

Изпитание за юноши 14 год. 

Изпитание за юноши 18 год. 

Изпитание за Млади ездачи 

Изпитание за клас Т  

Изпитание за Гран При 

Изпитание за ДП клас Л и гр. Б 

Изпитание за клас Н 6 год. коне 

Предварителен тест за деца А 

Отборен тест за юноши 

Отборен тест за Млади ездачи 

Приз Сен Жорж 

Гран При 

Индивидуален тест за деца  

ФЕИ тест за 4 год. коне 

ФЕИ тест за 4 год. коне 

Отборен тест за деца 

Индивидуален тест за юноши 

Индивидуален тест за Млади ездачи 

Междинна категория No 1 

Гран При „Специал“ 

ФЕИ предварителен тест за 7 год. коне  

ФЕИ Предварителен тест за 6 год. коне 
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Изпитание за ДП аматьори и клас Н 5 год. коне   ФЕИ Предварителен тест за 5 
год. коне 

Изпитание за клас Н 4 год. коне Втори тест за 4 г. коне 

Изпитание за клас Пони Втори тест за 4 г. коне 

10.07.2021 – Събота 

……….. часа 

Изпитание за ДП клас Л и гр. Б 

Изпитание за Гран При 

Изпитание за клас Пони 

Изпитание за юноши 14 год. 

Изпитание за юноши 18 год. 

Изпитание за клас Н 6 год. коне 

ФЕИ Финален тест за 7 год. коне 

Кюр – Свободен стил Гран При 

Предварителен тест за деца А - пони 

Индивидуален тест за деца 

Кюр – свободен стил ниво юноши 

ФЕИ Финален тест за 6 год. коне 

Изпитание за ДП аматьори и клас Н 5 год. коне  ФЕИ Финален тест за 5 год. коне 

Изпитание за Млади ездачи Кюр – свободен стил ниво Млади ездачи 

Изпитание за клас Т  Кюр – свободен стил 

Срок за заявки – 30.06.2021г. – имейл: bef@horsesportbg.org 

VII. Разни

1. Коне и състезатели, които не са картотекирани, няма да бъдат допускани до участие.
2. Ездачи не заплатили такса участие в деня преди турнира (петък) или до два часа преди

началото на състезанието няма да бъдат записани в стартовите листи.
3. Организационният комитет си запазва правото да променя програмата на състезанието.
4. Организационният комитет не поема никаква отговорност за материални щети, нещастни

случаи или болести и травми на коне и ездачи.
5. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателен плац,

тренировъчен манеж или плац, конюшни) ще бъде дисквалифициран от участие. Това ще се
счита за нарушение на хартата за хуманно отношение с конете на ФЕИ.

6. Всички коне трябва да притежават паспорти оформени съгласно изискванията по Наредбата на
БФ Конен спорт за организация и провеждане първенства и турнири през 2021 г. (отразени
ваксинации и изследвания) и регистрирани във ВЕТ ИС. Транспортирането на конете се
извършва при спазване на изискванията за хуманно отношение по време на транспорт
посочени в Закона за ветеринарномедицинска дейност.

mailto:bef@horsesportbg.org


   

4 

 

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

8. Награждаване: Награждаването е по изпитания. Класиралите се до 5 то място 
излизат да се представят на публиката и се обявява класирането по уредбата. 
Розетките се поставят предварително по конете. Правят почитна обиколка. 
Награждаването за Държавния шампионат се извършва на стълбичка в присъствието на 
представител на БФКС, съдиите и представител на ОК. 




