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Купа Република България 

Турнир  „Ген. Крум Лекарски” 

 

 

1. Общи условия  

Статут:   Купа Република България и Отворен турнир  

Дисциплина:  Прескачане на препятствия 

Дати :  21.-23.10.2022 

 

За заявки участие: 

Теодора Костова: тел: 0878604346, bef@horsesportbg.org 

За заявки боксове: 

Димана Колева : 0888 604 305, genkrumlekarski@gmail.com 

 

2. Организатори 

Конна база „Ген. Крум Лекарски” - Божурище 

Клуб по конен спорт „Ген. Крум Лекарски”  

Със съдействието на БФКС и Община Божурище 

Организационен комитет: 

Председател:    Димана Колева  

   

3. Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно:  Правилата на ФЕИ за дисциплината 

 

4. Официални лица 

mailto:bef@horsesportbg.org
mailto:genkrumlekarski@gmail.com
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1. Съдийско ръководство:

Президент жури: 

Съдия: 

Главен секретар:   

Тайминг система: 

Строител паркури: 

Стюарди: 

Ветеринарен лекар: 

Крум Рашков 

Рая Цанкова 

Веляна Желязова 

Теодора Костова 

Ангел Метаксов 

Мурат Батур 

Янислав Николов 

Валентин Джавелков 

Веска Соколова 

д-р Гергана Ангелова 

5. Специфични технически условия

1.Състезанието ще се проведе на открито

2.Състезателен плац :   пясък  -   80/40 м.  

3. Загряващ плац:   пясък  -  Размери 70 / 30 м. 

4. Конюшня условия за посрещане :  стационарни боксове – 33, мобилни

– 30.

6. Заявки

 Краен срок за подаване на заявката за боксове 10.10.2022г. и заявки  за 

участие до 19.10.2022 

7. Условия

1. Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база – Божурище.

2.Таксите правоучастие са на паркур, както следва:

Купа Република България  - 200 лв с бокс 

Купа „Ген Крум Лекарски“  категория „Аматьори“  - 180 лв без бокс. 



   

  

www.konnabaza-bojurishte.com 
      

e-mail: kolevadimana@gmail.com 

Тел.:  0888 604 305 

 

 
Купа Република България категория „Пони“ – без такса правоучастие 

Купа „Ген. Крум Лекарски“ категория „Юноши до 14г.“ – без такса 

правоучастие 

Изпитание 3,8  – Отворен паркур 65/70см  - 40 лв. 

Изпитание 4,9 – Отворен паркур  85/90см– 40 лв 

Изпитание № 6, 11 - Отворен паркур – 5- годишни и по-възрастни 

коне– 65 лв. 

3. Такса бокс конюшня:  150 лв с постел 

- такса бокс палатка – 95 лв с постел 

- предлага се само постел на слама 

4. Такса електричество за турнирни камиони – 10 лв 

5. Подаване на заявки след 15:00ч в четвъртък ще се таксуват 

допълнително с 20лв 

8. Разни 

1.Един кон има право да скача по два различни паркура на ден: 

- с един и същ състезател 

- с двама различни състезатели, дори да са в една категория, но в 

различни изпитания. 

Забележка!!!! Това правило не важи за коне, участващи в „Купа 

Република България” 

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

паркура или изпитание №4 и 9. 

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

четири коня. 

4. 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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Ветеринарни изисквания за участие – Паспортите да бъдат с редовни 

ваксини, изследвания и обезпаразитяващи.  

5. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и 

придружител, притежаващ документ за хуманно отношение. 

6. Ветеринарен преглед само за конете от Купа Република България 120-

130см. Останалите категории са без  ветеринарен преглед. 

7. На състезанието е подсигурено медицинско обслужване. 

8. Двама състезатели с един и същи кон нямат право да се състезават в 

един и същи паркур. С изключение на Х-паркур. Като вторият състезател 

няма право на розетка. 

9. Кон, участващ в «Купа Република България» има право да участва в 

отворените паркури само след като преустанови участието си в Купата и 

спази правилата и изискванията за плащане на Отворения паркур. 

10. Класирането за «Купа Република България» в категория «Пони» ще се 

извърши по технически резултат от двата дни и при равенство в резултата 

ще се проведе бараж за излъчване на победител. 

11. Класирането в категории «аматьори» и «юноши до 14г» ще се 

извърши на база технически резултат съответно от трите дни (за 

аматьори) и от двата дни ( за юношите до 14г), а при равенсто в грешки 

ще има бараж за излъчване на победител 

12. Регламент «Купа Република България»  

Разпределение награден фонд: Изпитание № 2: 15%, Изпитание № 7: 25%, 

Изпитание № 13: 50%, Изпитание № 12: 10%. 

За изпитание No 13 Финал Купа България се класират 20-те най-добри 

тандема от първа и втора квалификация. 

Всеки тандем събира точки от първата и втората квалификации. Тандемът 

класирал сена 1-во място, в която и да е от двете квалификации, печели 

точки равни на броя навсички стартирали тандеми в първата 

квалификация +3 точки, вторият ще спечелиточки колкото е броят на 

стартиралите тандеми в първата квалификация, третият ще вземе колкото 

е броят на стартиралите тандеми в първата квалификация -2 точки, 
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четвъртият - 3 точки и т.н. Точките от двата дни се събират и 20-те 

тандема събрали най-много точки се класират за Финала. При равенство 

в точките, се гледа класирането от Втора квалификация. 

Състезателите започват Финала на Купа България с 0 н.т. Стартовия ред 

на Финала е в обратен ред на класирането по точки след втората 

квалификация. Ако състезател е добил квалификация за финала, той 

стартира само с един от конете по избор, но стартовата му позиция на 

Финала се според класирането му в тандем с коня, с който е решил да 

участва на финала. За втория манш се класират 10-те най-добри 

тандема по наказателни точки и време от първия манш. Класирането 

в паркура се извършва на база сбора от наказателните точки от първи и 

втори манш и времето от втория манш. Състезателите неквалифицирани 

за втория манш се класират на база наказателни точки и време от първи 

манш. Състезателите неквалифицирани за Финала на Купа България 

участват в утешителното изпитаниe. 

Класирането в него е по чл. 238.2.1. Ако участниците, които не са добили 

право да участват на Финала в Утешителният паркур са по-малко от 10 

тандема, паркурът няма да бъде проведен и наградният фондще се добави 

към Финал Купа България (изпитание No 3) и всички участници имат 

право стартират в него. 

 

Отборно състезание Купа България  

В деня на ветеринарния преглед всеки клуб трябва да декларира двама 

участници от същия клуб, които да участват в отборно класиране. 

За да участват в отборите и двамата състезатели трябва да са били 

картотекирани в съответния клуб не по-късно три месеца от датата на 

състезанието. 

Отборното класиране се извършва по следния начин.  

1. Събират се наказателните точки на двамата състезатели от Изпитание No 

1: Първа квалификация:  

2. Към тях се добавя сбора от наказателните точки на двамата състезатели 

от основния манш на Изпитание No 2: Втора квалификация.  

3. Сбора от точките от т.1 и т.2 дава класирането за отборната надпревара в 

Купа България.  



   

  

www.konnabaza-bojurishte.com 
      

e-mail: kolevadimana@gmail.com 

Тел.:  0888 604 305 

 

 
При равенство в сбора от точките класирането се решава чрез сбора на 

времената на двамата състезатели от отбора в Изпитание No 2: Втора 

квалификация. 

При равенство и по този показател, отборите се класират наравно.  

13. Записан състезател, който не се отпише по надлежен ред от стартния 

списък, ще бъде глобен с 10 лв поради причинени неудобства на останалите 

състезатели. 

14. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента. 

Без това да намалява наградния фонд и увеличава таксите участие. 

15. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, 

нещастни случаи, заболявания и травми при коне и ездачи. 

Награден фонд: Купа Република България 7000 лв. 

+предметни награди 

Купа Република България Пони – предметни награди 

Купа „Ген. Крум Лекарски“ Юноши до 14г - предметни 

награди 

Купа „Ген. Крум Лекарски“ - Аматьори – 1100 лв 

Награден фонд турнир: 1100 + предметни награди 
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21.10.2022  (Петък)  

Ветеринарен преглед 12:00ч 

Начало: 14:00ч 

Изпитание № 1:  Купа „Ген. Крум Лекарски“ - „Аматьори“ 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 100 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 120/80/60/50/40 

 

Изпитание № 2 : Купа Република България 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 120 см 

Темп: 350м/мин 

Награден фонд: 1050 лв 

 

 

22.10. 2022 – Събота – Начало ......ч 

Изпитание №3: Купа Република България „Пони“  

Отворен паркур  

Чл. 238.1.1 без хронометър 

Височина: 65 см  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд за деца с понита: предметни награди до трето място и 

розетки до пето място  

Награден фонд отворен паркур : розетки. 

 

Изпитание № 4: Отворен паркур 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 85 см 

Награден фонд: розетки за всички, преминали паркура без наказателни 

точки. 
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Изпитание № 5:  Купа „Ген. Крум Лекарски“ - „Аматьори“ 

Чл. 274.5.6. две фази 

Височина: 105 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 120/80/60/50/40лв 

 

Изпитание № 6: Купа „Ген. Крум Лекарски“ - „Юноши до 14г“   

Отворен паркур – 5- годишни и по-възрастни коне 

 

Чл. 238.2.1 по хронометър 

Височина: 110 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Юноши до 14г. -  предметни награди до трето място и 

розетки до пето място; 

5 годишни и по-възрастни коне:  200/120/90/70/50лв. 

 

Изпитание № 7: Купа Република България  

Чл. 238.2.1.  

Височина: 125 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 1750 лв 
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23.10.2022г.  (Неделя) Начало: ..... 

 

Изпитание № 8: Купа Република България „Пони“  

Чл. 238.2.2 с еднократен бараж 

Отворен паркур 

Чл 238.1.1 

Височина: 70 см 

Награден фонд за деца с понита: предметни награди до трето място и 

розетки до пето място  

Награден фонд отворен паркур : розетки. 

 

Изпитание № 9: Отворен паркур 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 90 см 

Награден фонд: розетки за всички, преминали паркура без наказателни 

точки. 

 

Изпитание № 10:  Купа „Ген. Крум Лекарски“ -  „Аматьори“ 

Чл. 238.2.2 еднократен бараж 

Височина: 105-110 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 150/90/60/50/40 

 

Изпитание № 11: Купа „Ген. Крум Лекарски“ - „Юноши до 14г“   

Отворен паркур – 5- годишни и по-възрастни коне 

Чл. 238.2.2 еднократен бараж 

Височина: 115 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: Юноши до 14г. -  предметни награди до трето място и 

розетки до пето място; 
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Отворен паркур 

Чл. 238.2.1.  

Височина: 115 см 

Темп: 350 м/мин 

5- годишни и по-възрастни коне:  200/120/90/70/50лв. 

 

 

Изпитание №12: Купа Република България „Утешителен паркур“ 

Чл. 238.2.1. 

Височина: 120 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 700  лв 

 

 

Изпитание №13: Купа Република България  

Чл. 273.3.3.2 и 273.4.3 – два манша 

Височина: 125-130 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 3500 лв 


