
                                                      

        

 

БАЛКАНСКА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА 
Трето квалификационно състезание 

06-07.08.2022 г. 
 

І. Общи условия:  

БАЛКАНСКА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА 2022 - Регламент 

Дисциплина: Обездка  

Дата: 06-07.08.2022 

Начало: 06 Август 2022 г. – 09:00 часа 

ІІ. Организатори : Equestrian Events Ltd., Dressage.bg и Българска Федерация Конен Спорт 

Организационен комитет: 

Станислав Райков, Петър Чолаков, Димитър Ангелчев, Екатерина Ковачева 

За настаняване на състезателите: 

Хотел „Фригопан“ - тел. за резервации :+359 882 452 525, konnabazabg@gmail.com, 

https://www.hotelfrigopan-plovdiv.com/ 

Парк-хотел „Санкт Петербург“ - тел. за резервации: +359 32 951 830, 

http://www.sphotel.net/ 

Адрес: бул., „България“ 97, 4003 Пловдив 

За настаняване на коне:  Вили Бухчева   тел: +359 893 556 005 

ІІІ. Общи условия:  Състезанието се провежда съгласно:  

Наредба за организиране на състезания на БФКС и FEI. 

                

https://www.hotelfrigopan-plovdiv.com/
http://www.sphotel.net/


                                                      

        

ІV. Официални лица 

Съдийско ръководство: 

Съдии: Barbara Franyo 3* (HUN), Efi Koumpetsou (GRE), Jury Valev (BUL) 

Секретари: Веляна Желязова 

Стюард:  Иванка Минчева, Росица Димитрова  

Ветеринарен лекар: Д-р Злати Шекеров 

V. Специфични технически условия:  

Състезанието ще се проведе на открито 

Състезателен плац:   Пясъчно-текстилна настилка 20/60 м.( 87/50 м.) 

Загряващ плац:  Пясъчно-текстилна настилка 20/60 м. (67/30 м.) 

VІ. Вид на турнира - БАЛКАНСКА ЛИГА ПО ОБЕЗДКА:  

Поканени са състезателите от всички балкански федерации. 

Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в БФКС за 2022 г.  

Няма да се допускат до участие състезатели, които не са картотекирани за 2022 год. 

VІІ. Заявки 

Електронни заявки за участие: 

https://dressage.bg/index.php/balkan-dressage-league/ 

и/или 

Веляна Желязова – е-mail: bef@horsesportbg.org 

Краен срок за подаването им е 04.08.2022 г. (Четвъртък) до 16:00 часа. 

VІІІ. Условия 

Да се спазва правилника за вътрешния ред на Спортен комплекс „Фригопан”. 

                



                                                      

        

Квалификационни състезания и съпътстващи турнири : 

Таксите участие за състезанието както следва: 

Такса участие (на кон): 

За категории Юноши до 14 г. и Понита:    – 180,00 лева 

За всички останали категории:     – 260,00 лева 

Такса бокс на кон в платка: 

За всички категории:     – 80,00 лева 

ДДС 20%: 

За всички категории:       

Общо такса участие на кон: 

За категории Юноши до 14 г. и Понита:   – 312,00 лева с ДДС 

За всички категории:     – 408,00 лева с ДДС 

 

* Състезател, който е подал заявка и не стартира дължи пълния размер на такса участие. 

 

Допълнителни такси и услуги както следва: 

 Бокс в Конюшня се доплаща    – 160,00 лева  

             (първият постел слама е включен в цената) 

 Такса бокс за коне неучастващи в състезанието  – 120,00 лева на ден 

 Такса допинг       –   40,00 лева 

 Такса гюбре (заплаща се на място)    –   40,00 лева на бокс 

 Такса електричество за турнирни камиони   –   20,00 лева на ден 

 Допълнителен бокс       –   80,00 лева на ден 

 Първи постел на талаш     –   45,00 лева допълнително 

 Бала Сено       –   10,00 лева 

 Бала Слама         –     8,00 лева 

 Бала ТАЛАШ        –   25,00 лева 

 Медицински сертификат      –   80,00 лева на кон 

Купи за 1-во място на всички категории за класиранията от последния състезателен ден, 

предметни награди  осигурени от нашите спонсори до 3-то място за класиранията от 

последния състезателен ден, розетки до 5-то място за всички категории за всеки състезателен 

ден. 

Същото важи и за съпътстващите турнири. 

 

                



 Ден 1 - Балканската Лига - програми

 Юноши до 14 г. - ФЕИ Отборен тест за деца

 Юноши до 18 г. - ФЕИ Индивидуален тест за юноши

 Аматьори - Предварителен тест за 5 год. Коне

 Мъже/Жени - ФЕИ Междинна категория № 1

 Ден 1 - съпътстващи турнири - програми

 Пони

 кл.„Л“/„Гр.Б“

 Млади ездачи

 Обездка за всестранна езда - Обездка за всестранна езда ФЕИ CCI 1*,2*,3*

 Млади коне 5 год.

 Млади коне 6 год.

- Втори тест за 4 годишни коне

- ФЕИ Предварителен тест за 7 год. коне

- ФЕИ Индивидуален тест за млади ездачи

- ФЕИ Предварителен тест за 5 годишни коне

- ФЕИ Предварителен тест за 6 годишни коне

 Ден 2 - Балканската Лига - програми

• Юноши до 14 г. - ФЕИ Индивидуален тест за деца

• Юноши до 18 г. - ФЕИ Свободен стил за юноши

• Аматьори - Финален тест за 5 год. Коне

• Мъже/Жени - ФЕИ Свободен стил Междинна категория № 1

 Ден 2 - съпътстващи турнири - програми

- Предварителен тест за деца А Пони

- ФЕИ Финален тест за 7 годишни коне

- ФЕИ Свободен стил за млади ездачи

• Пони

• кл.„Л“/„Гр.Б“

• Млади ездачи

• Обездка за всестранна езда - Обездка за всестранна езда ФЕИ CCI 1*,2*,3*

• Млади коне 5 год. - ФЕИ Финален тест за 5 годишни коне

• Млади коне 6 год. - ФЕИ Финален тест за 6 годишни коне

Един кон има право на участие максимум в две изпитания с двама различни ездачи в 

две различни категории на ден.  

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

манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран. 

https://inside.fei.org/system/files/Children%20Team%202022%20V2.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Juniors%20Individual%202022.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%205%D0%B3.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Intermediate%20I%202022.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/2_nd%20test%20for%204%20YO_PONY.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Horses%207%20YO%20Preliminary%202022%20V2.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Riders%20Individual%202022.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Horses%205%20YO%20Preliminary%202022_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Horses%206%20YO%20Preliminary%202022_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Children%20Individual%202022%20V2.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Juniors%20Freestyle%202022%20V2.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%205%D0%B3.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Intermediate%20I%20Freestyle%202022%20V2.pdf
http://www.horsesportbg.org/documents/rules/8.Children%20Preliminary%20A%202020_LAST_PONY.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Horses%207%20YO%20Final%202022%20V2.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Riders%20Freestyle%202022%20V2.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Horses%205%20YO%20Final%202022_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Young%20Horses%206%20YO%20Final%202022_0.pdf
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/eventing/dressage-tests
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/eventing/dressage-tests


IX. ГРАФИК

Ден Дата Час 

Отваряне на конюшните Петък 05.08.2022 след 12:00 ч. 

Ветеринарен преглед Петък 05.08.2022 17:30 ч. 

Втори ветеринарен преглед Събота 06.08.2022 8:00 ч. 

Техническа конференция Петък 05.08.2022 19:00 ч. 

Изпитания от №1 до №11,   
Изпитанията от всестранната езда, според 
заявките 

Събота 06.08.2022 09:00 ч. 

Изпитания от №12 до №21 
Изпитанията от всестранната езда, според 
заявките 

Неделя 07.08.2022 09:00 ч. 

X. Ветеринарни изисквания:

Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и обезпаразитяващи. 

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. 

Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител, 

притежаващ документ за хуманно отношение . 

Организационният  комитет  си  запазва  правото  за  промени. 

Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни случаи, 

заболявания и травми при коне и ездачи. 




