
ПРОГРАМА 
за провеждане на открит турнир по прескачане на препятствия 

с. Студенец 

24-25.09.2022г.

Заявка боксове: 0899803433- Антон Дацински; 0899944791- Ива Величкова 
Хотел: Хотел Балкан - Плевен; тел. 064/ 803 700 и 064/ 822215 

Съдийско ръководство: Галин Савов, Боряна Крумова 
Стюарди: Веселина Соколова, Валентин Джавелков 
Паркур майстор – Янислав Николов 
Тайминг система – Ангел Метаксов 
Секретар: Теодора Костова 

Общ награден фонд: 8 520 лв. 

V.Такси:

•Такса бокс палатки – 85 лв. еднократно с първи постел.
Сглобяеми боксове – 60 бр.
!!!! При настаняване без пренощуване на коня – 40лв.
Такса електричество за турнирни камиони – 15 лв. на ден.
!!!Подаване на заявки след 15:00 часа в петъчен ден и след 18:00 часа в събота ще се
таксува
20лв.!!!

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 
22.09.2022

Всички заявки за участие да се изпращат на имейла на БФКС
bef@horsesportbg.org 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОДАВАТ БАЛИ СЪС СЕНО



Таксите правоучастие са на паркур, както следва: 

Изп. № Участват Височина 
1ви ден 

Такса Височина 2ри 
ден  

Такса 

1, 7 Междинен паркур и 
понита  

70 см. 50лв. 80см. 50лв. 

2А,8А 4 годишни коне 100 см. 50лв. 105 см. 50лв. 

2Б,8Б 5 годишни коне 105 см. 50лв. 110 см. 50лв. 

3,9 Юноши до 14 год. и 
аматьори 

95 см 50 лв. 100 см 50 лв. 

5, 11 5 годишни и по-
възрастни коне и юноши 
до 14 год.  

110 см. 65лв. до 115см. 65лв. 

6, 12 5 годишни и по възрасни 
коне и юноши до 18 год. 

120 см. 70лв. до 120см. 70лв. 

4, 10 6 годишни и по-
възрастни коне  и Гран 
при „Студенец“ 

130 см. 75лв. до 135см. 75лв. 

*Юноши до 14 год. Не заплащат такса участие в изпитания № 1, 3,5 и 7, 9, 11.

Х. Разни 

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

a. с един и същ състезател

b. с двама различни състезатели, дори да са в една категория, но в различни
изпитания 

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. В изпитание № 1 и № 7 се награждават с розетки всички завършили паркура на равно
първо място. Всички с равни наказателни точки се класират на едно и също място.
Понитата са с отделно класиране. Награждаване до пето място.

5. В изпитание № 2а, 2б и № 8а, 8б - 4 год. коне с равни наказателни точки се класират
на едно и също място. 5 год. коне с равни наказателни точки. Награждаването е до пето
място.



6. Ако има посочено класиране за съответната група (по възраст или статут) на
състезателите (напр. деца, юноши, аматьори...) те задължително участват в класиране в
тази категория и нямат право на класиране в друга (напр. в отворен паркур). Аматьор с 4
год. кон задължително участва в класирането за 4 г. коне, дори да е посочено, че има
класиране за аматьори.

7. Аматьори могат да участват с 4 год. коне само в изпитание за 4 год. коне. Състезател в
категория Аматьор може да участва в паркури с височина 120-125 см след преодоляване
последователно в тандем два паркура с височина 115 см с 0-4 н.т. и паркури с височина
130-135 см, след преодоляване последователно в тандем два паркура с височина 120 см
с 0-4 н.т

10. В изпитание № 5 и № 11 награждаването  за 5 годишни и по-възрастни коне е до пето
място. Юноши до 14г. се награждават до трето място с  розетки. Понитата са в отделно
класиране.

11. В изпитание № 3 и № 9  юношите до 14 год. и аматьорите се награждават до 3то
място.

12. В изпитание № 4 и № 10 награждаването за 6 годишни и по-възрастни коне е до пето
място.

13. В изпитание № 6 и № 12 награждаването на 5 год. и по – възрастни коне е до 5-то
място.  Награждаването за юноши до 18 г. е до трето място.

14. В изпитание № 3 и № 8 награждаването е до пето място.

15. 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 СК „Студенец“ коне, които нямат 
редовни паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна 
анемия и сап за 2022 год./ 

14. 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.

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

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

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

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОДАВАТ БАЛИ СЪС СЕНО



Програма: 
24.09.2022г. (Събота) Начало 10:00 ч. 

Изпитание № 1: Отворен паркур и понита 
член238.1.1 - Таблица А без хронометър 
Височина: 70 см  
Темп: 325 м/мин  
Награден фонд: 
Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и също място 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понитата. 

Изпитание № 2А: Паркур за 4 годишни коне  
Член 238.1.1 - 4 годишни коне без хронометър, състезатели с равни наказателни точки 
се класират на едно и също място  
Височина: 100 см. 
Темп: 350 м/мин 
Общ награден фонд 4 годишни коне : 250 лв. (110/ 80/60) 
Изпитанието е квалификация за 4 год. коне 

Изпитание №2Б: Паркур за 5 годишни коне  
Член 238.1.1 - 5 годишни коне без хронометър, състезатели с равни наказателни точки 
се класират на едно и също място  
Височина: 105 см. 
Темп: 350 м/мин 
Общ награден фонд 5 годишни коне : 300 лв. (130/100/70) 

Изпитание № 3: Паркур за юноши до 14 год. и аматьори. 
Член 274.2.5, специални две фази 
Височина: 95 см 
Темп: 350 м/мин 
Деца - предметни награди-до 3-то място 
Награден фонд за Аматьори: 300лв.–(150лв./100лв./50лв.) 

Изпитание № 4: Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне 
Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър  



 

Височина: до 130 см  
Темп: 350 м/мин  
Награден фонд: 500/380/240/140/90. 
Изпитанието е квалификация за 6 и 7 годишни коне. 
 
Изпитание № 5: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год.  
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: 110 см.  
Темп: 350 м/мин  
Награден фонд за 5 год. и по -възрастни коне: 220/170/120/80/60. 
Награден фонд за юноши до 14 год.: розетки и предметни награди-/до 3-то място. 
Изпитанието е квалификация за 5 годишни коне. 
 
Изпитание № 6: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год. 
Чл. 238.2.2 еднократен бараж 
Височина: 120 см  
Темп: 350 м/мин  
Награден фонд: 300/220/170/100/70. 
Награден фонд Юноши до 18 год.:розетки и предметни награди – до  
3-то място. 
Изпитанието е квалификация за 5 и  6 годишни коне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25.09.2022г. (Неделя) Начало 10:00 ч. 
 
Изпитание № 7: Отворен паркур и понита 
член238.1.1-Таблица А без хронометър 
Височина: 80 см  
Темп: 325 м/мин  
Награден фонд: Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и 
също място. 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понитата. 
 
 
Изпитание № 8А: Паркур за 4 годишни коне  
Чл. 238.1.1 - таблица А без хронометър - състезатели с равни наказателни точки се 
класират на едно и също място. 
Височина: 105 см. 
Общ награден фонд 4 годишни коне : 250 лв. (110/ 80/60) 
Изпитанието е квалификация за 4 год. коне 
 
Изпитание № 8Б: Паркур за 5 годишни коне 
Чл. 238.1.1 - таблица А без хронометър - състезатели с равни наказателни точки се 
класират на едно и също място 
Височина: 110 см. 
Темп: 350 м/мин 
Общ награден фонд 5 годишни коне : 300 лв. (130/100/70) 
 
Изпитание № 9: Паркур за юноши до 14год. и аматьори 
Чл.274.2.5 специални две фази 
Височина: 100 см 
Темп: 350 м/мин 
Награден фонд: Юноши до 14 г. – предметни награди до трето място. 
Аматьори – 300лв.-(150/100/50) 
 
Изпитание № 10: Гранд При “ Студенец“ - 6 годишни и по-възрастни коне 
Чл. 238.2.2 еднократен бараж  
Височина: до 135 см  
Темп :350 м/мин  



 

Награден фонд: 6 годишни и по-възрастни коне:850/650/450/300/200. 
 
Изпитанието е квалификация за 6 и 7 годишни коне. 
 
Изпитание № 11: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год.  
Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър  
Височина: до 115 см.  
Темп: 350 м/мин  
Награден фонд за 5 год. и по – възрастни коне : 220/170/120/80/60. 
Награден фонд за юноши до 14 год.: розетки и предметни награди до 3-то място. 
Изпитанието е квалификация за 5 годишни коне. 
 
Изпитание №12: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год. 
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: до 120 см.  
Темп: 350 м/мин  
Награден фонд: 300/220/170/100/70. 
Награден фонд юноши до 18 год. : розетки и предметни награди до 3-то място 
Изпитанието е квалификация за 5 и 6 годишни коне. 
 


