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ІІ. Организатори 

Спортен комплекс „Тракиец”; Клуб по конен спорт „Тракиец”със съдействието на БФКС 

За настаняване на коне може да се обърнете към организаторите:  

лице за контакт – Лора Бунтова, тел: 0882969546, marketing@trakiec-bg.com 

За резервации в хотел Тракиец: 0889 087 887 

 

ІІІ. Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината 

 

ІV. Официални лица 

Съдийско ръководство: Валентин Божков, Нейчо Нейчев, Боряна Крумова 

Строител паркур: Теодор Шейтанов 

Стюарди: Валентин Джавелков, Весела Иванова, Иванка Минчева 

Секретар: Теодора Костова 

Тайминг система: Ангел Метаксов 

Ветеринарен лекар: Гергана Ангелова, Мартина Гелова 
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V. Специфични технически условия 

Състезанието ще се проведе на открито 

Състезателен плац: пясъчно-текстилна настилка 72/45 м. 

Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 50/30 м  

Условия за посрещане:  

 Сглобяеми боксове 45бр.  

 

VІ. Покани 

Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в БФКС за 2020г.  

 

VІІ. Заявки 

Заявките да се изпращат на email: bef@horsesportbg.org 

Краен срок за подаването им е 19.08.2021 г. (четвъртък). 

Максимален брой стартове в турнира – 80  

Записванията за открития турнир приключват при запълване на бройката. 

 

VІІІ. Условия 

Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база „Тракиец”. 

Състезанието се провежда съобразено с правилата за организация и провеждане на спортни 

прояви в Б-я в условията на Covid-19. 

Таксите правоучастие са на паркур, както следва:  

 

Изпитание № Участват Височина 1ви ден Такса Височина 2ри ден Такса 

1, 4 Отворен паркур, деца и пони ездачи 70см. 40лв. 75см. 40лв. 

2, 5 
Паркур за деца и аматьори и пони 

ездачи 
100см. 50лв. 105см. 50лв. 

2A, 5A 4/5 годишни коне 100/110см. 50лв. 105/115см. 50лв. 

3, 6 5 годишни и по-възрастни коне и 

деца 
115см. 60лв. 120см. 60лв. 

 

*Децата не заплащат такси участие ; 

Такса бокс  за дните на турнира (от четвъртък до неделя): 

 конюшня 150лв. 

 мобилен бокс 80 лв.  

 За бокс с талаш се доплаща 40лв. 

!!!! При настаняване без пренощуване на коня – 40лв. 

Такса електричество за турнирни камиони – 10 лв. на ден. 

!!!Подаване на заявки след 15:0 0часа в петъчен ден и след 18:00 часа в събота ще се таксува 

20лв.!!! 

ІХ. Разни 

1. Един кон има право да скача по два различни паркура на ден: 

 с един и същ състезател 

 с двама различни състезатели, дори да са в една категория, но в различни изпитания 

 Ако един кон бъде язден в един и същи паркур от двама ездача, то вторият ездач е без 

право на класиране 

2. Аматьори могат да участват с 4 г.коне само в изпитания за 4 г коне, т.е. ако конят е 4 г, 

те задължително участват в общо класиране в паркура за 4/5 г коне, а не в паркур за 

аматаьори. 

3. 4 годишни коне могат да участват в Х паркур и паркур за 4 г коне. 

4. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до четири коня.  
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5. В категориите деца и аматьори награждаването е до трето място. 

6. В категория  4/5 и по-възрастни коне награждаването е до пето място. 

7.  В изпитание №1 и № 4 всички завършили чист паркур получават розетки, понитата са с 

отделно класиране.  

8. В изпитание № 2 и № 5 понитата са с отделно класиране и получават розетки. 

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

манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран.  

10. Записан състезател, който не се отпише по надлежен ред от стартния списък, ще бъде 

глобен с 10 лв поради причинени неудобства на останалите състезатели. 

11. 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 и изследвания. 

 Проверка на конете ще се осъществи както следва:  

Четвъртък – 13:00 – 19:00ч  

12. Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини и изследвания  

Важно!!! Няма да се допускат в животновъднияобект на СК Тракиец - Житница коне, 

коитоняматредовнипаспорти /т.е. паспорти без нанесениваксини и изследвания заинфекциозна 

анемия и сап за 2021 год. /  

Паспортите на конететрябва да бъдатоформениспоредизискванията на Наредбата на БФ Конен 

спорт раздел ІV „Картотекиране на коне и необходимидокументи” и да са с редовни картотеки 

за 2021 г.  

13. Транспортът да се извършва от лицензиранотранспортно средство и придружител, 

притежаващ документ за хуманно отношение  

14. Да се спазват правилата свързани с извънредната епидемична обстановка. 

15. Организационният комитет си запазваправото да променя регламента, които не касаят 

наградния фонд. 

16. Организационният комитет не носи отговорност за материалнищети, нещастни случаи, 

заболявания и травми при коне и ездачи.  

 

 

 

 

Общ награден фонд:2 500лв.и предметни 

награди 
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20.08.2021г. (петък) 

Начало 08.00 ч. 

Изпитание № 1: Отворен паркур, деца и пони ездачи 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 70 см 

Темп: 325 м/мин 

Изпитание № 2: Паркур за деца и аматьори 

Чл. 274.2.5 специални две фази 

Височина: 100см  

Темп: 350 м/мин 

Награденфонд: розетки и предметни награди 

Изпитание № 2А: Паркурза 4/5 годишни коне 

Член 238.1.1 - 4/5 годишни коне без хронометър, състезатели с равни наказателни точки се 

класират на едно и също място 

Височина: 100/110см с повдигане за 5 годишни коне 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд за паркура 550лв. (200/140/90/70/50лв.) 

Паркурът е квалификация за ДП за 4 и 5 г коне 

Изпитание № 3: Паркур за 5годишни и по-възрастни коне и деца 

Чл. 274.2.5 специални две фази 

Височина: 115см.  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 270/160/110/90/70лв. 

 

Паркурът е квалификация за ДП за 5 г коне 
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25.06.2020 г. (събота) 

Начало 00.00 ч. 

Изпитание № 4: Отворен паркур, деца, пони ездачи 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 75см 

Темп: 325 м/мин 

Изпитание № 5: Паркур за деца и аматьори 

Чл. 274.2 специални две фази 

Височина: 105см  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: розетки и предметни награди 

Изпитание № 5А: Паркур за 4/5годишни коне 

Член 238.1.1 - 4/5 годишни коне,Таблица А без хронометър, състезатели с равни наказателни 

точки се класират на едно и също място 

Височина:105/115см с повдигане за 5год.коне 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд за паркура 550лв. (200/140/90/70/50лв.) 

Паркурът е квалификация за ДП за 4и 5 г коне 

 

Изпитание № 6: Паркур за 5годишнии по-възрастни коне и деца 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 120см. 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 270/160/110/90/70лв. 

 

 

 

 

 


