
 

 

ПРОГРАМА - ГРАФИК 

за провеждане на 

Държавно първенство по обездка клас Т, Млади ездачи, 
юноши/девойки до 18, юноши/девойки до 14, Пони ездачи и клас Н 

4/5/6 годишни коне, 

и съпътстващи турнири за клас Л и гр. Б и Аматьори  

08 – 10.10.2021 

КСБ “Ген. Крум Лекарски“, гр. Божурище 

 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината, Наредбата 
на БФКС за организация и провеждане на проявите от Държавния спортен календар 
2021г. 

Състезанието се провежда съобразено с правилата за организация и провеждане 
на спортни прояви в Б-я в условията на COVID - 19. 

 

I. Организатор: БФ Конен спорт и ККС „Ген. Крум Лекарски“  
II. Технически условия: 

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 България в условията на COVID - 19. 

III. Организатор: Българска федерация по конен спорт и ККС „Ген. Крум Лекарски“ 
IV. Технически условия 

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

 
V. Такси участие 

Държавно първенство: 70 лв. на кон 

Съпътстващи турнири: 70 лв. на кон 
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Таксите не включват първи постел. 

VI. Официални лица:

Съдии:

Секретар:   

Стюарди:  

Ветеринарен лекар: 

VII. Награден фонд

За ДП клас Т: 

За ДП клас Млади ездачи 

За ДП клас Млади коне 

Eduard De Wolff Van Westerrode – 5* Netherlands 

Iryna Shulga 3* - Ukraine 

Маргарита Христова 

Юри Вълев 

Веляна Желязова 

Таня Марчева, Иванка Минчева 

д-р Георги Димитров 

Крайно класиране (по Наредба на БФКС): 

Iво – 1000 лв., IIро – 800 лв., IIIто – 600 лв. 

Крайно класиране (по Наредба на БФКС) 

Iво – 130 лв., IIро – 100 лв., IIIто – 70 лв. 

Крайно класиране (по Наредба на БФКС) 

4 год. коне - Iво – 150 лв., IIро – 100 лв., IIIто – 50 лв. 

5 год. коне - Iво – 150 лв., IIро – 100 лв., IIIто – 50 лв. 

6 год. коне - Iво – 150 лв., IIро – 100 лв., IIIто – 50 лв. 

За ДП клас Юноши 14 год. Крайно класиране (по Наредба на БФКС) 

предметни награди 

За ДП клас Юноши 18 год. Крайно класиране (по Наредба на БФКС) 

предметни награди 

За ДП клас Пони ездачи Крайно класиране (по Наредба на БФКС) 

предметни награди 
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ПРОГРАМА 

 

07.10.2021 – Четвъртък 
Посрещане на конете 
 

08.10.2021 – Петък 

09:30 часа- Ветеринарен преглед на конете 

11:00 часа - Техническа конференция 

 

13:00 ч.  

Изпитание за ДП юноши 14 год.   Предварителен тест за деца А 

  Изпитание за ДП юноши 18 год.   Отборен тест за юноши 

  Изпитание за ДП Млади ездачи   Отборен тест за Млади ездачи 

  Изпитание за ДП клас Т и съпътстващ турнир Сен Жорж 

  Изпитание Гран При     Гран При 

  Изпитание за  клас Л и гр. Б    Индивидуален тест за деца  

  Изпитание за ДП клас Н 4 год. коне   ФЕИ тест за 4 год. коне 

  Изпитание за ДП клас Пони    ФЕИ тест за 4 год. коне 

 

09.10.2021 – Събота 

08:00 часа – късен ветеринарен преглед 

……….. часа 

  Изпитание за ДП юноши 14 год.   Отборен тест за деца 

  Изпитание за ДП юноши 18 год.   Индивидуален тест за юноши 

  Изпитание за ДП Млади ездачи   Индивидуален тест за Млади ездачи 

  Изпитание за ДП  клас Т и съпътстващ турнир Междинна категория No 1 
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Изпитание за Гран При     Гран При „Специал“ 

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

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

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

  Изпитание за ДП клас Пони    Втори тест за 4 г. коне 

  Изпитание за клас Л и гр. Б    ФЕИ предварителен тест за 7 год. коне  

 

10.10.2021 – Неделя 

……….. часа 

   Изпитание за ДП клас Пони    Предварителен тест за деца А - пони 

  Изпитание за ДП юноши 14 год.   Индивидуален тест за деца 

  Изпитание за ДП юноши 18 год.   Кюр – свободен стил ниво юноши 

Изпитание за ДП Млади ездачи   Кюр – свободен стил ниво Млади ездачи 

  Изпитание за ДП клас Т и съпътстващ турнир Кюр – свободен стил 

  Изпитание Гран При      Кюр – свободен стил Гран При 

Изпитание за ДП клас Н 6 год. коне  ФЕИ Финален тест за 6 год. коне 

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

  Изпитание за клас Л и гр. Б    ФЕИ Финален тест за 7 год. коне  

 

Срок за заявки участие – 03.10.2021г. – имейл: bef@horsesportbg.org 
● Срок за подаване на заявки за боксове - 02.10.2021 като с предимство за боксовете ще 

бъдат конете от ДП-во. 
● Състезателите ще имат възможност да влязат в състезателния плац в четвъртък след 15:00 

часа, в петък между 8 - 10:00 ч по график и след приключване на състезателния ден в петък 
ще имат възможност да влязат в състезателния плац, но от външната страна  на манежа за 
обездка. 

● ще се загрява на плац с размери 70 x 30м и 10-минутката преди старт ще е в закрития манеж 
с размери 20 x 60м 

● на базата могат да купят само големи рулони сено и слама 

mailto:bef@horsesportbg.org
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VIII. 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. 

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. 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. 

9. 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. Медалите се поставят предварително. 
След обявяване всеки от състезателите заема съответно място от  5 – то до 1- во и се свири 
химна на Република България.  

 

 

 


