
  

ПРОГРАМА  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ ТУРНИР ПО 

ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ  

гр. Шумен 

03.07.2021г. 

I. Общи условия: 

Статут: Открит турнир  

Дисциплина: Прескачане на препятствия  
Дата: 03.07.2021г.  
За заявки: Веляна Желязова, bef@horsesportbg.org  

Срок за заявки: 01.07.2021г.  

II. Организатор: 

Ездови клуб „Шумен-2010“ със съдействието на БФКС  
Лице за контакти:  Ванина Атанасова +359 888 549 364 

III. Официални лица: 

Съдийско ръководство: Галин Савов, Димо Христов  
Секретар: Веляна Желязова  
Строител паркур: Желязко Димитров  
Стюард: Радостина Василева  
Oтговорен ветеринарен лекар: Д-р Стойчо Миладинов  

IV. Технически условия: 

1. Състезанието ще се проведе на открито 
2. Състезателен плац: пясък 42/70 м 
3. Загряващ плац: пясък 20/60 м 

 

 



  

 

V. Tакси участие: 
 

No  Изпитание  Височина  Такса  
Изп.1  Х паркур  60 см  30 лв.  
Изп.2  Пони паркур и юноши до 14 год.  70 см  30 лв.  
Изп.3А  Паркур за 4 год. коне,(Паркура е 

квалификация за ДП за 4 год. коне)  
95 см  40 лв.  

Изп.3Б Паркур за юноши до 14 год. и аматьори  95 см 40 лв. 

Изп.4  Паркур за 5 год. и по – възрастни коне и 
юноши 15 год. (Паркура е квалификация 
за ДП за 5 год. коне) 

110 см  40 лв.  

Изп.5  Паркур за 6 год.  и по -възрастни коне и 
юноши до 18 год.  
(Паркура е квалификация за ДП за 6 год. 
коне)  

120 см  40 лв.  

Изп.6  Паркур за 7 год. и по – възрастни коне 
(Паркура е квалификация за ДП за 7 год. 
коне)  

до 130 
см  

40 лв.  

 
Юноши до 14 год. не плащат такса участие в изпитанията, в които са в 
отделно класиране. 
При подадена заявка в деня на започване на проявата се начислява 
глоба 10 лв. на кон  

VI. Разни: 

1. Коне и състезатели, които не са картотекирани за 2021 год. няма да бъдат 
допуснати до участие. 

2. Един кон има право да участва в два паркура на ден. 

3. Ездачи не заплатили такса участие в деня на турнира до два часа преди 
началото на състезанието няма да бъдат записани в стартовите листи. 

4. Организационният комитет си запазва правото да променя програмата на 
състезанието. 

5. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, 
нещастни случаи, заболявания и травми при коне и ездачи. 



  

6. Един 4 годишен кон може  да участва в един паркур на ден плюс Х паркур. 

7. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до четири 
коня. 

8. В категориите юноши до 14 год., юноши 15 год., юноши 18 год. и аматьори 
награждаването е до трето място. 

9. В категориите 5, 6 годишни и по-възрастни коне награждаването е до пето 
място. 

10. В изпитание No 1, 2: Понитата са с отделно класиране. 

11. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в 
състезателния 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. 

12. 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. 

13. Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, 
изследвания и обезпаразитяващи. 

14. 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. 

Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект на ККС „Кабиюк“ коне, 
които нямат  редовни паспорти / т.е. паспорти без нанесени ваксини и 
изследвания за инфекциозна анемия и сап за 2021 год./ Изследванията 
важат 1 година.  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 2021г.  

15. Транспортирането на конете да се извършва от лицензирано транспортно 
средство и придружител при спазване на изискванията за хуманно 
отношение по време на транспорт посочени в Закона за 
ветеринарномедицинска дейност. 

16. Да се спазват правилата свързани с епидемичната обстановка. 

 



П Р О Г Р А М А 
Начало: 10.30 часа 

Изпитание № 1 Х паркур 
чл. 238. 1. 1 Таблица А без хронометър  
Височина на препятствията 60 см  
Темп 325 м/ мин  
Награден фонд: розетки за всички завършили на равно първо място с 
равни наказателни точки  

Изпитание № 2 Пони паркур и юноши до 14 год. 
чл. 238. 1. 1 Таблица А без хронометър  
Височина на препятствията 70 см (с корекция на дистанцията за 
понитата)  
Темп 325 м/ мин  
Награден фонд: розетки за всички завършили на равно първо място с 
равни наказателни точки. Понитата са с отделно класиране.  

Изпитание № 3А: Паркур за 4 год. коне 

чл. 238. 2.1. Таблица А по хронометър – юноши 14 год. и 
аматьори Височина на препятствията 95 см  
Темп 325 м/ мин  
Награден фонд –  4 год. коне – розетки за всички завършили на 
равно първо място с равни наказателни точки  
Паркура е квалификация за ДП за 4 год. коне  

Изпитание № 3Б: Паркур за юноши до 14 год. и аматьори 

чл. 238. 2.1. Таблица А по хронометър – юноши 14 год. и аматьори  
Височина на препятствията 95 см  
Темп 325 м/ мин  
Награден фонд – Юноши 14 год. – розетки до трето място 
Аматьори – розетки до трето място. 

Изпитание № 4: Паркур за 5 год. и по – възрастни коне и юноши 15 
год.  

чл. 238. 2.1. таблица А по хронометър 
Височина на препятствията 110 см  



  

Темп 350 м/ мин.  
Награден фонд: 5 год. и по – възрастни коне – розетки до пето място  
Юноши 15 год. – розетки до трето място  
Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 

Забележка: 

 Аматьори могат да участват с 4 год. коне само в изпитания за 4 год. коне.  

Състезател в категория Аматьор може да участва в паркури с височина 120-125 
см след преодоляване последователно в тандем два паркура с височина 115 см 
с 0-4 н. т и паркури с височина 130-135 см, след преодоляване последователно 
в тандем два паркура с височина 120 см с 0-4 н. т. 

Изпитание № 5 Паркур за 6 год и по -възрастни коне и юноши до 18 
год.  

чл. 274.2.5 Специални две фази (задължително се яздят и двете фази, 
класирането се извършва от общия сбор н.т. от двете фази и времето от 
втора фаза)  
Височина: 120 см  
Темп 350 м/ мин  
Награден фонд: 6 год. и по–възрастни коне – розетки до пето място  
Юноши 18 год. – розетки до трето място  
Паркура е квалификация за ДП за 6 год. коне  

Изпитание № 6 Паркур за 7 год. и по – възрастни коне  

чл. 238. 2. 1 Таблица А по хронометър  
Височина на препятствията до 130 см  
Темп 350 м/ мин  
Награден фонд: розетки до пето място  
Паркура е квалификация за ДП за 7 год. коне  



МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ В УСЛОВИЯ НА EHV -1   

(OT 15 АПРИЛ ЗА НАПРЕД)  
ЦЕЛИ  

Общи цели  
 Да се защитят конете от последствията от инфекциозни болести, предавани преди или след състезание.  
 Да са сигурни ветеринарните власти в здравословното състояние на конете, да се осигури здравословната сигурност при транспортиране на 

конете  

Краткосрочна цел: Минимизиране на рисковете при рестарт на  състезания след EHV – 1.  

Временни правила – Мерките включват поредица от Временни правила, които ще са в сила до второ нареждане, като осигуряват  обосновани 
мерки за безопасност, който позволяват да се наблюдават възникване на огнище на EHV -1.   

  

  
МЕРКИ  ПРАВИЛА  КОНТРОЛ  ОТГОВОРНА СТРАНА  

      Състезател/  
Отговорно лице  ОК  Други  

            
ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕТО      

      

Настаняване на конете:  
• Всички конюшни трябва да са добре вентилирани;  
• Обслужването/ седлаенето, почистването на конете в 

пътеките/ коридорите е забранено.  
Опции за конюшня на закрито/ под един и същи покрив:  

1. Не повече от 30 коня настанени за нощувка, споделящи общо 
въздушно пространство.   

    

  Х    



МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ В УСЛОВИЯ НА EHV -1   

(OT 15 АПРИЛ ЗА НАПРЕД)  
Преди пристигането на първите коне трябва да бъде изготвен план 
на местата, където ще се настаняват конете на всеки клуб/  

  Да се изготви скица за 
разпределението на конюшните,    Х    

 
МЕРКИ  ПРАВИЛА  КОНТРОЛ  ОТГОВОРНА СТРАНА  
      Състезател/  

Отговорно лице  ОК  Други  

            
състезател. Ако са направени промени от първоначалния план за 
настаняване, след пристигането на конете, трябва да бъде изготвен 
актуализиран план и същият да бъде предоставен на отговрния 
ветеринарен лекар преди пристигането на първите коне.  
  

 която да се предостави на 
отговорния ветеринарен лекар  
на хартиен носител   

   

Почистване и дезинфекция на конюшните . Отговорното 
лице трябва да е от ОК  

    
  Х    

На входовете и изходите на конюшните да има места за миене и 
дезинфекция на ръцете  

      Х    

Спрей за дезинфекция на ключови места на мястото на състезанието 
(входове, конюшни и т.н)  

    
  Х    

            
ПРЕГЛЕД ПРИ ПРИСТИГАНЕ            
            
Прегледът при пристигане на конете се провежда извън конюшнята 
и се планува така, че конете да не са в близост до други коне.   

  Ветеринарният лекар  
  Х    

Коне с повишена температура ( над 38,8 градуса) не се допускат в 
конюшнята.  

    Х      



МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ В УСЛОВИЯ НА EHV -1   

(OT 15 АПРИЛ ЗА НАПРЕД)  
На мястото на състезанието състезателят/ конегледачът трябва да 
представи подписан здравен формуляр (приложение 1) за всеки кон  

  Представен при пристигане на 
отговорния вет. лекар  по време 
на ветеринарния преглед   

Х      

Забранено е влизането на мястото на състезанието на коне, които 
не отговарят на изискванията. Коне, пътуващи със същия камион/ 
транспорт също не се допускат .  

    
  Х    

            
НА МЯСТОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПЕРСОНАЛ    

  
  
  

  
Х  

  
Х  

  
Стюарди и  

МЕРКИ  ПРАВИЛА  КОНТРОЛ  ОТГОВОРНА СТРАНА  
      Състезател/  

Отговорно лице  ОК  Други  

            
Ограничен достъп до конюшните. Основен персонал -  състезател, 
треньор, ветеринарни лекари и конегледачи имат право на достъп 
до зоните на конюшнята. Собствениците на коне не се считат за 
основен персонал. Организационния комитет трябва да 
ограничава достъп на други освен тези, които са основен персонал. 
Препоръчва се персоналът да има достъп само до конюшните, в 
които се намират техните коне.  

    официални 
лица  

Всички официални лица на състезанието трябва да бъдат 
инструктирани  от ветеринарния лекар  относно мерките за 
биосигурност, с особен акцент върху ветеринарния контрол. При 
проверка на презносници, гамаши, бинтове и т.н.,  стюардите  да 
сменят ръкавиците за всеки кон НАПУСКАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  

  

  

Организационният Комитет се 
задължава да осигури 
достатъчен брой ръкавици  

  

  

  

  

  

Официално 
лице и  

стюарди  

  
            



МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ В УСЛОВИЯ НА EHV -1   

(OT 15 АПРИЛ ЗА НАПРЕД)  
 Генералният секретар на БФКС има възможност по предложение на 
Ветеринарната комисия да отмени състезание по време на 
провеждането му, ако има огнище на EHV - 1  

    
    Ветеринарна 

комисия  

 По всяко време, Ветеринарната комисия към БФКС има право да 
налага изисквания и ограничения, свързани с EHV – 1 на състезатели 
и коне, официални лица и Oрганизационни комитети.   

    
    Ветеринарна 

комисия  

Ако Ветеринарната комисия към БФКС обяви огнище, всички болни 
и контактни коне трябва да са под юрисдикцията на ветеринарната 
комисия докато не бъдат освободени. Мерките за биосигурност 
трябва да включват координати на местоположението на конете.   

    

    Ветеринарна 
комисия  

  
 


