
ДП по издръжливост клас 1* и  

Квалификационен турнир 

Хиподрум Русе 

30.09-01.10.2022 г. 

I. Програма 

30.09.2022 г. 

17:00 часа предварителен преглед на участниците 

18:00 - Техническа конференция 

01.10.2022 г. 

8:00 ч.- Старт на участниците в ДП 

8:30 ч.- Старт за участниците на 80 км и 60 км 

8:45 ч.- Старт за участниците на 40 км и 30 км 

Обявяване на резултатите за деня и награждаване 1 час след финала на първият 

завършил успешно участник. 

 

II. Официални лица 

1. Организационен комитет 

БФКС и ККС Русе Ендюранс  

За настаняване на конете: Мирослав Методиев - тел: 0887 300 908 

Заявки за участие – най-късно до 28.09.2022 г. на имейл: ruja_83@yahoo.com  

 

2. Строител трасе 

Мирослав Методиев 

3. Технически делегат 

Ружа Недкова 

 

4. Граунд жури 

Ружа Недкова 

Виктория Чобанова 

 

5. Стюард 

Норма Кроу 

6. Ветеринарна комисия 

mailto:ruja_83@yahoo.com


Д-р Никола Грънчаров 

Д-р Сашо Събев 

Д-р Красимира Георгиева 

ІІІ. Общи условия 

 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината и 

Наредбата на БФКС и правилата на БФКС 

 

IV. Правила за състезанието по издръжливост 

 ДП по издръжливост 1* 

Право на участие имат коне: 

 покрили две квалификации на дистанция 40 до 79 км и две 80- 100км с ограничение на 

скоростта. Тези квалификации трябва да бъдат покрити в рамките на предшестващите 

състезанието 24 месеца в тандем или по отделно. 

 от клас 5 годишни и неучаствали, които имат добита само една квалификация на 80 -100 

км може да участват на Държавно първенство Клас 1*, но с ограничение на скоростта 

до 16 км/ч. . Но тази квалификация трябва да бъде придобита в рамките на 

предшестващите състезанието 24 месеца в тандем или по отделно.  

По решение на комисията по издръжливост се допускат и коне от клас 5 годишни и 

неучаствали, за които това ще бъде първа квалификация над 60 км (т.е. трябва да 

имат завършени успешно 2 квалификации по 40 км или 1 кв. на 40 км и 1 кв. на 60 

км), но с ограничение на скоростта до 16 км/ч. 

Право на участие имат състезатели, завършили успешно:  

 3 езди на дистанция от 40 до 79 км с ограничение на скоростта от 10 до 16 км/ч. и  

 2 езди на дистанция 80 –100 км с ограничение на скоростта между 10 и 16 км/ч. Ездите 

трябва да са направени във възходящ ред. 

Или 

 1 езда на дистанция 80-100 км с ограничение на скоростта до 16 км/ч 

Брой на етапите: 4 

30 км с почивка 40 минути  

30 км с почивка 40 минути 

20 км с почивка 40 минути 

15 км с финален преглед 

Минимално тегло на състезателите – 70 кг 



Квалификации: 

80 - 100 км 

Право на участие имат коне, навършили 6 години и картотекирани клас 5 

годишни и неучаствали коне, след успешно завършване на предходните 

квалификации на 40 км и 60 км. Скоростта е ограничена от 10 км/ч до 16 км/ч 

(средната скорост се изчислява за всеки етап). Времето на всеки етап се засича от 

преминаване на стартовата линия в правилната посока до пресичане на 

финалната линия на обиколката (времето за възстановяване не се включва). Пулс 

до 64 bmp за 15 минути между етапите и до 64 bmp за 20 минути на финалния 

преглед. Изпитанието се провежда по правилника на ФЕИ за 1*, с изключение на 

ограничението на скоростта, за конете, добиващи квалификация. 

Брой на етапите: 3 

30 км с почивка 40 минути 

30 км с почивка 40 минути 

20 км с финален преглед 

 

60 км, клас 5 годишни и неучаствали коне 

Право на участие имат коне на 5 години след успешно завършени 2 квалификации 

на 40 км и 6 и повече години, завършили успешно поне 1 квалификация 40-79 км. 

Скоростта е ограничена от 10 км/ч до 16 км/ч (средната скорост се изчислява за 

всеки етап). Времето на всеки етап се засича от преминаване на стартовата линия 

в правилната посока до пресичане на финалната линия на обиколката(времето за 

възстановяване не се включва).  Пулс до 64 bmp за 15 минути между етапите и до 

64 bmp за 20 минути на финалния преглед. Критерии за класиране: времето за 

пресичане на финала. 

Брой на етапите: 2 

30 км с почивка 40 минути 

30 км с почивка 40 минути 

40 км, клас 5 годишни и неучаствали коне 

Право на участие имат коне на 5 години , картотекирани в клас 5 годишни и 

неучаствали коне. Скоростта е ограничена от 10 км/ч до 16 км/ч (средната скорост 

се изчислява за всеки етап). Времето на всеки етап се засича от преминаване на 

стартовата линия в правилната посока до пресичане на финалната линия на 

обиколката(времето за възстановяване не се включва).  Пулс до 64 bmp за 15 



минути между етапите и до 64 bmp за 20 минути на финалния преглед. Критерии 

за класиране: времето за пресичане на финала. 

Брой на етапите: 2 

20 км с почивка 40 минути 

20км с финален преглед 

 

30 км, клас 4 годишни коне, юноши до 14 години 

Право на участие имат 4 годишни коне и по-възрастни. Скоростта е ограничена от 

8 км/ч до 12 км/ч (средната скорост се изчислява за всеки етап). Времето на всеки 

етап се засича от преминаване на стартовата линия в правилната посока до 

пресичане на финалната линия на обиколката.  Пулс до 64 bmp за 15 минути 

между етапите и до 64 bmp за 20 минути на финалния преглед. Критерии за 

класиране: времето за пресичане на финала. 

Брой на етапите: 2 

15 км с почивка 30 минути 

15 км с финален преглед 

 

Юноши от 11 до 13 г. 
 

Участват в квалификационни турнири по издръжливост като спазват следната 

квалификационна схема: 

 

възраст Брой квалификации Ограничение в 

скоростта 

Придружител 

Пони 

ездачи 9-

13 г. 

Участват само с понита на дистанция 10 

– 20 км разделена на 2 етапа 

до 12 км/ч поне 1 

придружител на 

група 

11 г. мин. 1 квал. на 30 км 

 

при успешно завършени 4 езди на 30 км 

състезателят има право да участва на 40 

км 

От 8 до 12 км/ч 

 

От 10 до 16 км/ч 

поне 1 

придружител на 

група 

12 г. 1 квалификация на 30 км,  

ако не е направена на 11 г.  

От 8 до 12 км/ч поне 1 

придружител на 



и мин. 2 квал. на 40 км 

 

При успешно завършени минимум 4 

езди на 40 км, състезателят има 

право да участва на 60 км 

 

 

 

От 10 до 16 км/ч 

група  

13 г. 2 квалификация на 40 км, ако не са 

направени на 12 год.  

и  мин 1 квал. на 60 км +  

1 квал. на 80-100 км 

От 10 до 16 км/ч 

 

От 10 до 16 км/ч 

поне 1 

придружител на 

група 

 
Забележка: Класирането се извършва на базата на сбора от времената за 

възстановяване на двата етапа, ако има такива. Групата стартира на следващ етап 

след първия с времето за старт на последния възстановил успешно кон от тази 

група. Времената за възстановяване на пулса на етапите и финала са според 

параметрите за квалификация на съответната дистанция. За дистанции за понита са 

валидни параметрите за време за възстановяване на пулс и пулс на квалификация 

30 км.   

V. Разни 

Заявки за участие се подават до 28.09.2022 на e-mail: ruja_83@yahoo.com  

За късни заявки (т.е.подадени след тази дата) се заплаща два пъти таксата 

участие, за неучастие и неуведомяване на организаторите до 29.09.2022 – глоба 

една такса участие.  

Такса участие в квалификационния турнир : 30 лв. на кон за дистанции 30 и 40 км 

и 40 лв. на кон за дистанции 60 и 80 км. Такса участие в ДП 1* – 40 лв на кон + 

такса допинг 20 лв на кон – общо 60 лв. 

За настаняване на участниците Мирослав Методиев тел: 0887 300 908 

Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания 

и обезпаразитяващи.  

Предупреждаваме, че БАБХ прави проверки по редовността на паспорти на коне 
и лицензи на транспортни средства. В тази връзка препоръчваме всички коне, 
пътуващи за състезания да бъдат с редовно попълнени паспорти, ваксинации и 
инфекциозна анемия, а камионите и караваните  да притежават необходимия 
лиценз за превоз на коне. Изключение по закона на Ветеринарното дело чл. 168, 
т.4 без лиценз може да се извършва транспорт на до 2 коня с каравана, която е 
регистрирана на частно лице. Това е само за вътрешен транспорт. 
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