Държавно първенство по всестранна езда
КЛАС 2* и ЮНОШИ ДО 18 г.
КУПА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НИВО ГРУПА Б)
И съпътстващи турнири за клас 1*, клас Н - 4 и 5 годишни коне, юноши
до 14 г., пони ездачи и аматьори
17 – 19 юни 2022 г.
І. Организатор
БФ Конен спорт и ККС Кабиюк

ІІ. Технически условия
Място на провеждане: на открито -Кабиюк
Състезателен манеж за обездка: трева
Състезателен плац за прескачане на препятствия: трева
Загрявка: трева
Състезанието се провежда съгласно Правилника на ФЕИ и Наредбата на БФКС за
дисциплината.

ІII. Съдииски състав:
Председател Жури на терен:
Съдия
Технически делегат
Ветеринарен лекар:
Секретар:
Строител кросово трасе:
Строител паркури:
Стюард:

Крум Рашков
Димо Христов
Митко Далаков
д-р Георги Димитров
Теодора Костова
Станислав Дечев
Станислав Дечев
Радостина Василева , Боряна Крумова

IV. Заявки за участие
Заявките трябва да съдържат:
 име на клуб
 Име и категория на ездача
 Име на коня и класът в който ще участва състезателната двойка
Срок за подаване на заявките: 13.06.2022 г.
Заявките се изпращат на имейл: bef@horsesportbg.org
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V Такси участие
Такса организационни : 40 лв. на кон
Такса допинг: 20 лв на кон
Такса за участие в изпитанията по прескачане на препятствия за коне, неучастващи в турнира
– 20 лв. на паркур.

VI. Програма
16. 06.2022 Четвъртък
Пристигане на отборите

17. 06.2022 Петък
08:00 -11:00 ч.
11:00 ч.
………… ч.

Преглед на кросовите трасета
Ветеринарен преглед
Техническа Конференция

13:00 ч.

Изпитание по обездка ДП кл 2*
Тест FEI 2* В 2022
Изпитание по обездка ДП Юноши до 18 г.
Тест FEI 2* B 2022
Изпитание по обездка съпътстващ турнир клас 1*
Тест FEI 1* ИНТРО - 2022
Изпитание по обездка за Купа Р България (ниво група Б) и съпътстващ
турнир клас Н – 5год.
Тест за 5 год. Коне
Изпитание по обездка съпътстващ турнир клас Н – 4 год. и за Аматьори
Тест за 4 год. Коне
Изпитание по обездка съпътстващ турнир клас Юноши до 14 г. и пони
ездачи
Тест за деца - всестранна езда

........
........
………

.........
.........

18.06.2022 Събота
9:00 ч.
..........
..........

Изпитание Крос кънтри CCN - L 2*и юноши до 18 г .
Изпитание Крос кънтри клас 1*
Изпитание Крос кънтри Клас H/5 год. коне, Купа Р България (Група Б) и
Юноши участващи за първа година (15 – 18 г.),
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.........
…………
…………

Изпитание Крос кънтри клас Н – 4 год коне
Изпитание Крос кънтри тест Юноши до 14 г и Аматьори.
Изпитание Крос кънтри тест за пони ездачи

19.06.2022

Неделя

8:30 ч
10:00 ч.
.........
..........

Ветеринарен Преглед на конете
Изпитание по прескачане 2* и юноши до 18 год. - 115 см.
Изпитание по прескачане 1* - 110 см.
Изпитание по прескачане Клас H/5 год. коне, Купа Р България (Група Б) и
Юноши участващи за първа година (15 – 18 г.) - 100 см
Изпитание по прескачане Юноши до 14 г. – 90 см.
Изпитание по прескачане клас Н – 4 год. и Аматьори – 80 см
Изпитание по прескачане пони ездачи – 70 см

……….
………..
………..

Награден фонд:
Клас 2*

Юноши 18

1-во място 500 лв
2-ро място 400лв
3-то място 300лв
предметни награди

IV. Технически параметри
КЛАС ПОНИ ЕЗДАЧИ
Тест по обездка
тест за деца-всестранна езда
Тест крос кънтри
Дължина:
1000-1200 м
Темп:
400 м/мин
Брой скокове:
10-12
Височина на препятствията:
до 70 см
Изключване: при 3то неподчинение на едно препятствие или при 4то неподчинение общо
за кроса
Тест по прескачане на препятствия
Дължина
до 500 м
Височина:
до 70 см
Темп:
325 м/мин
Брой препятствия/ скокове
до 10/ 11
Без трипелбари и водно препятствие
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Изключване:
Крайно класиране

при 3то неподчинение
по правилника на FEI за дисциплината

КЛАС ЮНОШИ ДО 14 Г.
Тест по обездка
Тест крос кънтри
Дължина:
Темп:
Брой скокове:
Височина на препятствията:

тест за деца - всестранна езда
1200-1800 м
450 м/мин
12-16 бр.
до 80 см

Изключване - при 3то неподчинение на едно препятствие или при 4-то неподчинение
общо за кроса.
Тест по прескачане на препятствия
Дължина
до 600 м
Височина:
до 90 см
Темп:
350 м/мин
Бр. преп./Брой скокове
10 бр. /до 11
Без трипелбари и водно препятствие
Изключване:
Крайно класиране

при 3то неподчинение
по правилника на FEI за дисциплината

КЛАС Н – 4 ГОД. КОНЕ
Тест по обездка
тест за 4 год. коне – всестранна езда
Програмата се изпълнява на облекчен или манежен тръс по избор на състезателя.
Тест крос кънтри
Провежда се според Правилника по всестранна езда
Дължина
1200-1800 м
Темп
450м/мин
Брой препятствия/скокове
12 – 16 бр.
Височина на препятствията
до 80 см.
Храсти
до 90- 100 см.
Изключване: при 3то неподчинение на коня на едно препятствие или при 4то
неподчинение общо за кроса.
Тест по прескачане на препятствия
Провежда се според правилника по всестранна езда
Дължина на паркура
до 600 м.
Бр. преп./ Брой скокове
10 бр./до 11 скока
Темп
350 м/мин
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Височина на препятствията
до 80 см
Без трипелбари и водно препятствие
Изключване:
Крайно класиране:

при 3то неподчинение
По правилника на FEI за дисциплината

АМАТЬОРИ
Тест по обездка
тест за 4 год. коне - всестранна езда
Програмата се изпълнява на облекчен или манежен тръс по избор на състезателя.
Тест крос кънтри
Дължина:
1200-1800 м
Темп:
450 м/мин
Брой скокове:
12-16
Височина на препятствията:
до 80 - 90см
Изключване: при 3то неподчинение на едно препятствие или при 4то неподчинение
общо за кроса.
Тест по прескачане на препятствия
Дължина
до 600 м
Височина:
до 80 см
Темп:
350 м/мин
Бр. преп. /Брой скокове
10 бр./ до 11
Без трипелбари и водно препятствие
Изключване:
Крайно класиране

при 3то неподчинение
по правилника на FEI за дисциплината

КЛАС Н – 5ГОД. КОНЕ И ГРУПА Б
Тест по обездка
тест за 5 год. коне – всестранна езда
Тест крос кънтри
Провежда се според Правилника по всестранна езда
Дължина
1700 m - 2200 м
Темп
500 м/мин
Брой препятствия/скокове
от 15 – 20
Височина на препятствията
до 90 см
Храсти
до 110 см
Изключване: при 3то неподчинение
Тест по прескачане на препятствия
Провежда се според Правилника по всестранна езда
Брой скокове
до 11 скока
Дължина на паркура
до 600 м.
Темп
350 м/мин
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Височина на препятствията
до 100 см
Без водно препятствие, но се разрешава биде
Изключване:
Крайно класиране:

при 3то неподчинение
По правилника на FEI за дисциплината

КЛАС 1*
Тест по обездка
Тест крос кънтри
Дължина
Темп
Брой скокове
Височина на препятствията

FEI ТЕСТ 1 * INTRO - 2018
2000-3000 м
500 м/мин
20-25
до 105 см

Изключване: при 3то неподчинение
Тест по прескачане на препятствия
Провежда се според Правилника по всестранна езда
Брой препятствия/скокове
до 10-11 бр.
Дължина на паркура
до 600 м
Темп
350 м/мин
Височина на препятствията
до 110 см.
Изключване:
Крайно класиране:

при 2ро неподчинение
По правилника на FEI за дисциплината

КЛАС 2* И ЮНОШИ ДО 18 ГОД.
Тест по обездка
FEI ТЕСТ 2* B
Провежда се по Правилника по всестранна езда
Тест крос кънтри
Дължина
3640 – 4680 м
Темп
520 м/мин
Брой препятствия/скокове
25/30 бр.
Височина на препятствията
до 110 см.
Изключване:
при 3то неподчинение
Тест по прескачане на препятствия
Провежда се според Правилника по всестранна езда
Брой препятствия/скокове
10-11/ 13 бр.
Темп
350 м/мин
Дължина на паркура
до 600 м.
Изключване:
Крайно класиране:

при 2ро неподчинение
По правилника на FEI за дисциплината
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V. Разни:
1. Награждаване на Държавно Първенство
КУПА за първо място, ленти, медали - до 3то място и декориране с розетки на първите
5 във всички категории.
Награждаване на Съпътстващ Турнир, еднодневни и двудневни състезания
Декориране с розетки на първите 5
2. Състезатели НЕ спазващи Кодекс за поведение на БФКС, отнасящи се грубо със своя
кон по време на състезанието (в състезателен плац, тренировъчен манеж или плац,
конюшни), където и когато и да е по време на състезанието, подлежат на незабавно
дисквалифициране от участие. Това ще се счита за нарушение на хартата за хуманно
отношение с конете на FEI.
3. Организационният комитет не поема никаква отговорност за материални щети,
нещастни случаи или болести и травми на коне и ездачи. Организационният комитет
си запазва правото да променя регламента.
4. Всеки начин на езда и тренировъчен метод трябва да се съобразява с коня като живо
същество, и не трябва да съдържа техники, считани от FEI за опасни.
5. Транспортирането на коне да се извършва при спазване на изискванията за хуманно
отношение по време на транспорт, посочени в Закона за ветеринарно-медицинската
дейност.
6. При пристигане на базата всеки кон трябва да бъде придружаван от паспорт - оформен
съгласно изискванията на БФКС с отразени ваксинации и изследвания.
7. На състезанието е подсигурено медицинско обслужване
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