
                                       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 
за провеждане на открит турнир по прескачане на препятствия 

гр. Кнежа  

27.08.2022г. 
 
I. Общи условия 

Статут: Открит турнир 

Дисциплина: Прескачане на препятствия  

Дата: 27.08.2022 год. 

За заявки: Теодора Костова, bef@horsesportbg.org  

Заявка боксове: 0886845485; 0884700041 – Марин Дреновски; 
 

II. Организатори: 

Община Кнежа 

Клуб по конен спорт „Мизия” – гр. Кнежа със съдействието на БФКС 

 
Съдийско ръководство: Валентин Митев, асистент съдия: Нина Митева 

Строител паркури:           Трифон Дацински 

Стюард:        Ива Дацинска 

Секретар:  Теодора Костова 

Вет. Лекар: Борис Колдашки 

 
III. Такси:  

- Такси за правоучастие – 50 лв. на паркур; 

- Такса бокс конюшня – 40 лв. при настаняване без пренощуване на 
коня; 

- *Юноши до 14 год. не заплащат такса участие. 
 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ УЧАСТИЕ: 25.08.2022год. 
 
!!!Подаване на заявки след 15:00 часа в петъчен ден ще се таксува 20лв.!!!  
 
 
 
 

mailto:bef@horsesportbg.org


                                       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
IV. Разни 

1. Един кон има право да скача по два различни паркура на ден с един и 
същ състезател 

2. Четири годишни коне имат право да скачат в един паркур на ден + Х 
паркура. 

3. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до 
четири коня. 

4. Аматьори могат да участват с 4 год. коне само в изпитание за 4 год. коне.  

5. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в 
състезателния плац, манежа за загрявка или в конюшнята), ще бъде 
дисквалифициран. 

Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект на ККС „Мизия“ – гр. 
Кнежа коне, които нямат редовни паспорти /т.е. паспорти без нанесени 
ваксини и изследвания за инфекциозна анемия и сап за 2022 год./ 

6. 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 2022г. 

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

8. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента. 
Без това да намалява наградния фонд и увеличава таксите участие. 

9. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, 
нещастни случаи, заболявания и травми при коне и ездачи. 



                                       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ПРОГРАМА: 
 

27.08.2022г. (Събота) Начало 10:30 ч. 
 

 

Изпитание № 1: „Х” паркур  

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Темп: 325 м/мин 

Височина на препятствията: 60 см 

Награден фонд: Розетки за всички, класирани на равно първо място; 

 

Изпитание № 2а: Паркур за 4 годишни коне,  

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

 Височина на препятствията: 90 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Парични награди и розетки; 
 

4 годишни коне 

1 място – 120 лв. 

2 място – 70лв. 

3 място – 50 лв. 
 

Паркура е квалификация за ДП за 4 год. коне 
 

Изпитание № 2б: Паркур за юноши до 14 год. и аматьори  

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

 Височина на препядствията: 90 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Парични награди и розетки; 

Аматьори 

1 място – 140 лв. 

2 място – 100 лв. 

3 място – 70 лв. 

Юноши до 14 год. 

Розетки до 5-то място 

 



                                       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Изпитание № 2с: Паркур за 5 годишни коне,  

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

 Височина на препятствията: 100 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Парични награди и розетки; 
 

5 годишни коне 

1 място – 120 лв. 

2 място – 70лв. 

3 място – 50 лв. 

 
Изпитание № 3: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 
14 год. 

Член 238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина на препядствията: 115 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Парични награди и розетки; 

 

5 годишни и по-възрастни коне 

1 място – 150 лв. 

2 място – 120 лв. 

3 място – 80 лв. 

Юноши до 14 год. 

Розетки до 3-то място 

 

Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 

 

Изпитание № 4: Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне и юноши до 
18 год. 

Приз Роза Стефанова 
Чл. 274.2.5 специални две фази (задължително се яздят и двете фази, 
класирането се извършва от общия сбор н.т. от двете фази и времето от 
втора фаза) 
Височина на препядствията: 120 см. 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Парични награди и розетки; 

 

 



                                       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6 годишни и по-възрастни коне 

1 място – 150 лв. 

2 място – 120 лв. 

3 място – 80 лв. 

Юноши до 18 год. 

Розетки до 3-то място 

 
Паркура е квалификация за ДП за 6 год. коне 
 

Изпитание № 5: Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне 

Приз Васил Фратев 

Чл.238.2.2 Еднократен бараж  

 Височина на препядствията: 130 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Парични награди и розетки; 

7 годишни и по-възрастни коне 

1 място – 230 лв. 

2 място – 150 лв. 

3 място – 120 лв. 

 

Паркура е квалификация за ДП за 7 год. коне 

 


