
 

 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

по прескачане на препятствия клас Т,  

Група Б и смесено отборно 
КСБ Фригопан, с. Царацово 

 

Дисциплина: Прескачане на препятствия  

Дата: 12 – 15 Май 2022 г.  

 

І. Организатори  

Българска Федерация Конен Спорт, Спортен комплекс „Фригопан”, ККС „Пълдин”  

 

ІІ. Общи условия  

Състезанието се провежда съгласно правилата на FEI за дисциплината, Наредбата на БФКС 

за организация и провеждане на проявите от Държавният спортен календар за 2022 

година раздел Прескачане на препятствия / Държавни първенства/ Група Б, Смесено 

отборно и клас Т  

 

III. Съдийски състав: 

Съдии: Валентин Божков, Галин Савов, Юлия Младенова 

Строител паркур: Василис Спиропоулос - Гърция 

Стюарди: Валентин Джавелков,  Весела Иванова, Боряна Крумова 

Секретар: Теодора Костова 

Ветеринарен лекар: д-р Гергана Ангелова 

Тайминг система: Димитър Соколов 

 

IV. Заявки 

Краен срок за подаване на заявки Държавно първенство: 9.05.2022 год. 

Заявките да се изпращат на bef@horsesportbg.org 

 

mailto:%20bef@horsesportbg.org
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V. Условия 

 1. Таксите правоучастие за Държавното първенство:  

Клас Т: 150 лв. 

Група Б: 100 лв. 

Смесено отборно – деца: 50 лв. 

Таксата включва организационна такса 50 лв./кон и 20 лв. такса допинг. Не включва 

първи постел. 

Ако конят не завърши Държавното първенство, има право да се прехвърли в открития 

турнир, но заплаща такса бокс в зависимост от бокса, който е нает и такса участие по 

наредбата на отворения турнир. 

 

VI. Награден фонд 

НАГРАДЕН ФОНД за държавното първенство е по Наредбата на БФКС: 

 

Клас Т   3200 лв. + спонсорство 

Група Б  1200 лв. 

Смесено отборно  - купи и розетки 

Наградения фонд на група Б, ако има допълнително спонсорство, не може да бъде по-

висок от този на клас Т. 

За клас Т, група Б, разпределението на наградния фонд става по изпитания по дни както 
следва: 25% първи ден, 30% втори ден, 45% трети ден. Сумата се разпределя между 25% от 
участвалите в паркура коне. Държавният шампион получава медал и купа. 
 
VII. Разни  
 

1. Коне и състезатели, които не са картотекирани, няма да бъдат допускани до 
участие. 

2. Кон, който участва в ДП и прекрати участието си, има право да продължи участието 
си  на открития турнир със същия или друг ездач, но заплаща такса бокс и такса 
участие за останалите дни.  

3. Състезател, участник в ДП, който откаже да участва в церемониите по 
представяне и награждаване ще бъде лишен от награден фонд.  

4. В Държавно първенство Група Б могат да участват, коне картотекирани в Група Б и 
Клас Л – 6, 7 годишни. 

5. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния 
плац, манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран.  
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6. 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 2022 г. (отразени 
ваксинации и изследвания) и регистрирани във ВЕТ ИС.  Важно!!! Няма да се 
допускат в животновъдния обект на КСБ Фригопан коне, които нямат редовни 
паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна 
анемия и сап за 2022 г.  

7. 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 2022 г.  

8. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител, 
притежаващ документ за хуманно отношение. 

9. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента.  
10. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни 

случаи, заболявания и травми при коне и ездачи.  
11. Награждаването за Държавния шампионат се извършва на стълбичка в 

присъствието на представител на БФКС, съдиите и представител на ОК. След 
обявяване всеки от състезателите заема съответно място от  5 – то до 1- во и се 
свири химна на Република България. 
 
 
Смесено отборно Държавно първенство 
 
В рамките на Държавно първенство Група Б ще се проведе и отборно Държавно 
първенство във формат: 
 

  Един състезател от Група Б  

  Едно дете. Децата скачат паркурите на Група Б, с височина Ден 1 – 100 см, 
Ден 2 – 105 см. 
За класиране се вземат резултатите на двамата състезатели от двата дни на ДП. 
Класирането се извършва от сбора на наказателните точки от ден 1 и ден 2 на 
двамата състезатели.  
При равенство в сбора от наказателните точки за първо място ще има бараж между 
децата.  
При равенство в класирането за следващите места класирането става на база сбора 
от времената от втория ден на двамата състезатели от отбора.  

Ако и тогава има равенство отборите се класират на една и съща позиция. В изпитанията 
Ден 1 и Ден 2 децата стартират след Група Б. Ако в паркура на Група Б има канава или 
канава с бариер децата скачат алтернативно препятствие.  
За да участват в отборите и двамата състезатели трябва да са били картотекирани в 
съответния клуб, при първоначалната годишна картотека. 
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ПРОГРАМА НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО 

 

12.05.2022 Четвъртък –  пристигане на отборите 

 

 

13.05.2022    Петък  

 

13:30 часа  Ветеринарен преглед на конете за ДП в закрития манеж 

15:30 часа Техническа конференция 

16:30 часа Изпитание № 1 – Група Б 

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1  120 см 

.........   Изпитание № 2 – Смесено отборно  - деца  

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1  100 см 

18:30 часа Изпитание № 3 – Клас Т 

   Таблица С, чл. 239     135 см 

 

 

14.05.2022    Събота 

 

 

15:30 часа Изпитание № 4 – Група Б 

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1.  120-125 см 

.........   Изпитание № 5 – Смесено отборно  - деца  

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1  105 см 

.........   Изпитание № 6 – Клас Т 

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1  140-145 см 

 

 



5 

15.05.2022  Неделя 

8:30 часа 

125-130 см

......... 

Изпитание № 7 – Група Б 

Два манша, 273.3.3.1 и 273.4.3.  

Изпитание № 8 – Клас Т 

Два манша, 273. 3.3.1 и 273.4.3. 145 см 

Организатора си запазва правото да променя часовият график за вторият ден на ДП, 

който ще бъде дискутиран предварително на техническата конференция, ако има 

промяна. 


