
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 
по прескачане на препятствия 

за пони ездачи, деца, юноши, млади ездачи и аматьори 

I. Общи условия

Статут: Държавно първенство 
Дисциплина: Прескачане на препятствия 
Дата: 06 – 08.08.2021 год. 

Организатори: Българска Федерация Конен Спорт, ККС „Пълдин“, КСБ “ФригоПан” 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината. Състезанието се 
провежда съгласно правилата на FEI за дисциплината, Наредбата на БФКС за организация и 
провеждане на проявите от Държавният спортен календар за 2021 година. Състезанието се 
провежда съобразено с правилата за организация и провеждане на спортни прояви в Б-я в 
условията на COVID - 19. 

III. Официални лица
Съдийско ръководство:
Съдии: Юри Вълев, Валентин Божков, Таня Марчева
Секретар: Веляна Желязова
Строител на паркури: Теодор Шейтанов
Стюард: Веселина Соколова, Иванка Минчева, Весела Иванова
Тайминг система: Димитър Соколов
Доктор: д-р Георги Димитров

IV. Специфични технически условия
Състезанието ще се проведе на открито
Състезателен плац: пясъчно-текстилна настилка 87/50 м
Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 50/26 м;
Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 67/30 м

V. Покани
Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в БФКС за 2021 
г.

VI. Заявки
Краен срок за подаването на заявки 02.08.2021 (понеделник)
Заявките да се изпращат само на имейл: bef@horsesportbg.org

mailto:bef@horsesportbg.org


 

 
VII. Условия 
Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база “ФригоПан” 
 
Такси участие Държавно първенство: 
 
Аматьори: 100лв. - (30 лв. такса участие + 50 лв. организационни + 20 лв. допинг) 
Пони ездачи, Деца, Юноши и Млади ездачи: 70лв. - (50 лв. организационни +20 лв. допинг) 
Таксите не включват първи постел 
 
Държавно първенство: Конете участващи в държавно първенство не заплащат такса бокс, 
освен, ако след отказ от ДП не преминат в открития турнир. 
Конете от ДП се настаняват в сглобяеми боксове . Настаняване в конюшня срещу заплащане 
на цени определени от домакините. 
 
4. Такса електричество за турнирни камиони - 10 лв. на ден. 
 
Награден фонд: 
 
Пони ездачи : предметни награди  
Деца: предметни награди  
Юноши: предметни награди  
Млади ездачи: 400 лв. (за крайно класиране – 180 лв./ 120 лв./ 100 лв.) 
Аматьори: 600 лв. ( за крайно класиране - 300 лв. / 200 лв./ 100 лв.) 
 
VIII. Разни 
 
1.  Юноши до 14 години имат право да стартират с коне не по-млади от 6 години. Конете 
на юноши до 14 г, участващи на Държавно първенство за деца/юноши са персонални. 
Персонален кон е този, който не може да бъде язден от друг ездач по време на 
състезанието. За участие в държавно първенство се допускат само юноши до 14 г., които са 
участвали в квалификационни турнири и преодолели паркур с височина 100 см с не повече 
от 8 н.т. В изпитанието по прескачане на препятствия за юноши до 14 години състезателите 
се елиминират при трето неподчинение на коня в паркура. 
 
2.  Юноши до 18 години имат право да стартират с коне не по-млади от 7 години. Конете 
на юноши до 18 г участващи на Държавно първенство за деца/юноши са персонални. Важи 
същото като юноши до 14 г. 
 
3. Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса.  

http://exams-bfks.eu/ 
Няма да бъде допускан състезател в ДП без положен изпит в два варианта: онлайн преди 
състезанието или на хартиен носител по време на състезанието. Не издържалите онлайн 

http://exams-bfks.eu/


 

могат да се явят повторно на изпит на хартиен носител по време на състезанието. Комисията 
проверяваща тестовете ще прецени знанията на тестваните състезатели и тяхното допускане 
до участие в състезанието. 
4. Коне и състезатели, които не са картотекирани, няма да бъдат допускани до участие. 
5. Кон който участва в ДП и прекрати участието си, има право да скача и на открития 
турнир със същия или друг ездач, но заплаща такса бокс. 
6. Състезател участник в ДП, който откаже да участва в церемониите по представяне и 
награждаване ще бъде лишен от допълнителния награден фонд. 
7. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния плац, 
манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран. 
8. Ветеринарни изисквания - Всички коне трябва да притежават паспорти оформени 
съгласно изискванията по Наредбата на БФ Конен спорт за организация и провеждане на 
първенства и турнири през 2021 г. (отразени ваксинации и изследвания) и регистрирани във 
ВЕТ ИС.  
Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект на СК “ФригоПан” коне, които нямат 
редовни паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна 
анемия и сап за 2021 г. / Важат 12 месеца 
9. Паспортите на конете трябва да бъдат оформени според изискванията на Наредбата 
на БФ Конен спорт раздел IV „Картотекиране на коне и необходими документи" и да са с 
редовни картотеки за 2021 г.  
10. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител, 
притежаващ документ за хуманно отношение. 
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 в обекта отговорният ветеринарен лекар извършва 
проверка на телесната температура на коня и клиничните признаци на заболяване. 
Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и обезпаразитяващи. 
11. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента. 
12. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни 
случаи, заболявания и травми при коне и ездачи. 
13. Награждаването за Държавния шампионат се извършва на стълбичка в присъствието 
на представител на БФКС, съдиите и представител на ОК.  
14. Във всяко изпитание от дадена дисциплина се извършва индивидуално класиране по 
технически резултат. 
15.  Награждаването по изпитания е до 5 -то място с розетки. 
16.  Класиралият се на първо място състезател в съответния клас в крайното класиране се 
награждава с купа и златен медал, вторият – със сребърен и третият – с бронзов медал. 
 
  



 

ПРОГРАМА 
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО  

 
 

 
05.08.2021 - Четвъртък 
 
Отваряне на конюшните 
 
За времето от 16:00 до 19:00 часа плацът е отворен само за състезатели от ДП - деца, юноши 
и пони ездачи. През това време други състезатели нямат право да влизат с коне на плаца. За 
да имат право на класиране на държавно първенство състезателите в категории: пони 
ездачи, юноши/девойки до 14 г и юноши/девойки до 18 г. трябва да са издържали изпит по 
Теория на ездата. Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса. Няма да бъде допускан 
състезател в ДП без положен изпит в два варианта: онлайн преди състезанието или на 
хартиен носител по време на състезанието. Не издържалите онлайн могат да се явят 
повторно на изпит на хартиен носител по време на състезанието. Комисията проверяваща 
тестовете ще прецени знанията на тестваните състезатели и тяхното допускане до участие в 
състезанието. 
 
06.08.2021 - Петък 
 
 
   
08:00 часа ОТ Изпитание № 1 - Отворен паркур 70 см 

 
съгласно регламента на ОТ 
 

 

……………… ОТ Изпитание № 2 - Паркур за 4/5 год. коне 100/ 110 см 

 
съгласно регламента на ОТ 
 

 

……………… ОТ Изпитание № 3 - 5 год. и по - възрастни коне 115/ 120 см 

 
съгласно регламента на ОТ 
 

 

10:30 часа Ветеринарен преглед на конете за ДП  
12:30 часа Техническа конференция  
   
13:30 часа ДП Изпитание № 1 - Пони ездачи  

 
чл. 238.1.1 без хронометър 
 

60 см 

15:00 часа ДП Изпитание № 1 - Аматьори  

 
чл. 238.2.1 по хронометър 
 

100 см 



 

17:00 часа ДП Изпитание № 1 -  юноши до 14 год.  
 чл. 238.2.1 по хронометър 105 см 
   
19:00 часа ДП Изпитание № 1 - юноши до 18 г.  

 
чл.238.2.1 по хронометър 
 

120 см 

19:40 часа ДП Изпитание № 1 - Млади ездачи  
 чл. 239 таблица C до 125 см 
   
 
Графикът за втория ден (07.08.2021)  
ще бъде уточнен на Техническата конференция 
 
07.08.2021 - Събота 
 
08:00 часа ОТ Изпитание № 4 - Отворен паркур  

 
съгласно регламента на ОТ 
 

70 см 

……………… ДП Изпитание № 2 - Пони ездачи  

 
чл. 238.1.1 без хронометър 
  

65 см 

……………… ДП Изпитание № 2 - Аматьори   

 
чл. 238.2.1 по хронометър 
 

105 см 

……………… ДП Изпитание № 2 - юноши до 14 год.   

 
чл. 238.2.1 по хронометър 
 

110/ 115 см 

……………… ОТ Изпитание № 5 - Паркур за 4/5 год. коне  

 
съгласно регламента на ОТ 
 

105/ 115 см 

……………… ОТ Изпитание № 6 - 5 год. и по-възрастни коне  

 
съгласно регламента на ОТ 
 

120/ 125 см 

……………… ДП Изпитание № 2 - юноши до 18 год.   

 
чл. 238.2.1 по хронометър 
 

125/ 130 см 

……………… ДП Изпитание № 2 - Млади ездачи  
 Чл. 238.2.1 по хронометър 130/ 135 см 
   
 
 
 
 



 

08.08.2021 Неделя 
 
……………… Изпитание № 3 - Пони ездачи  

 
чл. 238.2.2 еднократен бараж 
 

70 см 

……………… Утешително за юноши до 14 год.  

 
чл. 238.2.1 по хронометър 
 

100 см 

……………… Утешително за юноши до 18 год.  

 
чл. 238.2.1 по хронометър 
 

115 см 

……………… Изпитание № 3 - Аматьори  

 
чл. 238.2.2 еднократен бараж 
 

110 см 

……………… Изпитание № 3 - юноши до 14 год.  

 
чл.273.3.3.1. и 4.3 - два манша 
 

до 115 см 

……………… Изпитание № 3 - юноши до 18 год.  

 
чл.273.3.3.1. и 4.3 - два манша 
 

до 130 см 

……………… Изпитание № 3 – Млади ездачи  
 чл. 273.3.3.2 и 4.3 – два манша До 135 см 
 
За категориите юноши до 14 год. и юноши до 18 год. квалификация за Изпитание № 3 
добиват състезатели, които имат не повече от 16 н.т. общо от Изпитания № 1 и №2 от ДП, но 
не по-малко 50% от стартиралите в Изпитания № 1. Стартовият ред във втория манш е в 
обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 1, 2 и първия манш. При равенство състезателят с 
по-добро време от първия манш на изпитание 3 получава по - заден стартов номер. 
 
Началните часове за събота и неделя са примерни, и могат да бъдат променяни според броя 
на участниците. 
 
За всеки ден, предишната вечер ще бъдат изготвян часови график. 


