
Квалификационен турнир по издръжливост  
С. Дебнево 
 20-21. 08. 2021 г. 

 
 

I. Програма 
 20.08.2021 г. 18:00 ч.- Предварителен преглед на конете  
                          18:40 ч.- Техническа конференция 
 21.08.2021 г. 7:00 ч.- Старт за участниците на 80 км и 60 км 
                          7:15 ч.- Старт за 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 ККС Буцефал - Ендюранс, БФКС  

       За настаняване на конете : Жанина Иванова  – тел: 0885841419 
       Заявки за участие – най-късно до 19.08.2021 г. на имейл: obicham_m@abv.bg, Мария 
Йорданова  
               2. Строител трасе -   Иван Стойчев 
               3. Технически делегат -  Мария Йорданова  
               4. Граунд жури -  Мария Йорданова,  Ангелина Вангелова 
               5. Стюард  - Норма Кроу 
               6. Ветеринарна комисия 
                     Д-р Сашо Събев  
                     Д-р Никола Грънчаров  
                     Д-р Момчил Добрев  
                7. Лице отговорно за контрол по спазване на мерките в условията на Covid 19 Жанина 
Иванова 

 

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 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 
30 км с почивка 40 минути 
30 км с почивка 40 минути 
20 км с финален преглед 
 
 
Квалификации 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 
30 км с почивка 40 минути 
30 км с финален преглед 
 
 

Квалификации 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 
20 км с почивка 40 минути 
20 км с финален преглед 
 
 

Квалификации 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 
15 км с почивка 30 минути 
15 км с финален преглед 
  

 
 



 
V. Разни 
  
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. 
 
Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и 
обезпаразитяващи. 
 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 на обекта отговорният ветеринарен 
лекар извършва проверка на телесната температура и проверка на клинични признаци 
за заболяване. 


