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Турнир  „Ген. Крум Лекарски” 
 

 

1. Общи условия  
Статут:   Отворен турнир  

Дисциплина:  Прескачане на препятствия 

Дати :  7.-8.05.2022 

    

 

За заявки участие: 

Веляна Желязова  bef@horsesportbg.org 

За заявки боксове: 

Димана Колева : 0888 604 305, kolevadimana@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 
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 4. Официални лица 

 

1. Съдийско ръководство: 

Президент жури:    Крум Рашков 

Съдия:   Юлия Младенова 

Главен секретар:   Веляна Желязова 

Тайминг система: Ангел Метаксов 

Строител паркури: Василис Споропулос 

Стюарди:    Веселина Соколова 

    Валентин Джавелков 

Отговорен ветеринарен лекар: д-р Злати Шекеров 

     

 

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 – 23, 
мобилни – 56. 

6. Заявки 

 Краен срок за подаване на заявката  за участие до 6.05.2022  

7. Условия 

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

 2.Таксите правоучастие са на паркур, както следва: 

Изпитание № 1, 7 – Х – паркур  - 50 лв. 
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 Изпитание № 2, 8 – Междинна категория – 50 лв 

Без такса участие за деца с понита 

Изпитание № 3, 9 – Паркур за юноши до 14г,  аматьори и 4-
годишни коне - 60 лв. 

Без такса участие за юноши до 14г 

Изпитание № 4, 10  - Отворен паркур - 5 годишни и по-
възрастни коне, юноши до 14г. - 70 лв. 

Без такса участие за юноши до 14г 

Изпитание № 5, 11 - Отворен паркур – 5- годишни и по-
възрастни коне, юноши до 14г и юноши до 18г – 75 лв. 

Изпитание № 6 и № 12 – Отворен паркур – 6- годишни и по-
възрастни коне  - 75 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 петъчния ден 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 

2. Четири годишни коне имат право да скачат в един паркур на ден + 
Х паркура или изпитание №2 и 8. 
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 3. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум 
до четири коня. 

4. В изпитание № 1,2,7,8  се награждават с розетки всички завършили 
паркура на равно първо място. 

5. В изпитание № 3 и №9  се награждават с розетки до пето и 
предметни награди до трето място. Всеки участва според категорията 
си без да има право на избор. 

6. В изпитание № 5 и № 11 юношите до 14 и 18г задължително 
участват в класирането за тяхната възрастова група, нямат право на 
двойно класиране. Награждаването на  юношите до 14 и 18г е до 
трето място. 

7. В изпитание № 5 и № 11 награждаването  е до пето място. 

8. В изпитание № 6 и № 12 награждаването е до пето място. 

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

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

11. На състезанието е подсигурено медицинско обслужване. 

12. 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. 

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

16. В изпитания номер 3 и 9, ако аматьор е записан да участва с 4 г 
кон, той задължително участва в класирането за 4 г, а не в касиране за 
аматьори. 

 

Награден фонд: 7800 лв. +предметни награди 

  
7.05.2022  (СЪБОТА) Начало: 10:00ч 

 

Изпитание №1:  Х паркур. 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 60 см 

Темп: 350 м/мин 

Отделно награждаване за понита. 

 

Изпитание № 2 : Междинна категория 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 80 см 

Темп: 350м/мин 

Отделно награждаване за понита. 

 

Изпитание №3А: Паркур за 4-годишни коне 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 
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 Височина: 100 см  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд  4-годишни коне– 500лв(200/120/80/60/40) 

Паркура е квалификация за ДП за 4 год. коне 

 

Изпитание №3Б: Паркур юноши до 14г и аматьори  

Чл. 274.2.5 специални две фази 

Височина: 100 см  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд за аматьори, юноши до 14г: розетки до пето 
място и предметни награди до трето място. 

 

Изпитание №4:  Отворен паркур - 5 годишни и по-
възрастни коне и юноши до 14г.  

Чл. 274.2.5 специални две фази 

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. 

Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 
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 Изпитание №5: Отворен паркур - 5 годишни и по-
възрастни коне, юноши до 14г и юноши до 18г 

Чл. 274.2.5 специални две фази 

Височина: 120 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 5 годишни и по-възрастни коне:  
320/260/160/80/70лв. 

Награден фонд за юноши до 14г : предметни награди до 3-то 
място 

Награден фонд за юноши до 18г: 350/260/120лв 

Паркура е квалификация за ДП за 5 и 6 год. коне 

 

Изпитание №6:  Отворен паркур - 6 годишни и по-
възрастни коне. 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър. 

Височина: 130 см 

*При желание на участниците паркурът може да се 
повдигне с 5 см. Същите са в общо класиране. 

Награден фонд:  430 /350/210/110/70лв. 

Паркура е квалификация за ДП за 6 и 7 год. коне 

 

http://www.konnabaza-bojurishte.com/


   

  

www.konnabaza-bojurishte.com 
      

e-mail: kolevadimana@gmail.com 
Тел.:  0888 604 305 

 

   

8.05.2022  (Неделя) Начало: 09:00ч 

 

Изпитание №7: Х паркур 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 65 см 

Отделно награждаване за понита. 

 

Изпитание №8: Междинна категория 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 85 см 

Награден фонд: розетки за всички, преминали паркура без 
наказателни точки. 

Отделно класиране за понита. 

 

Изпитание №9А: Паркур за 4-годишни коне 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 105 см  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд  4-годишни коне– 500 лв. (200/120/80/60/40) 

Паркура е квалификация за ДП за 4 год. коне 
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 Изпитание №9Б: Паркур юноши до 14г и аматьори  

Чл. 274.2.5 специални две фази 

Височина: 105 см  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд за аматьори, юноши до 14 г: розетки до пето 
място и предметни награди до трето място. 

 

Изпитание №10: Отворен паркур - 5 годишни и по-
възрасни коне и юноши до 14г.  

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 115 см 

Темп: 350 м/мин 

Юноши до 14г – предметни награди до трето място и 
розетки до пето място. 

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

Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 

 

Изпитание №11: Отворен паркур - 6 годишни и по-
възрастни коне, юноши до 14 и юноши до 18г 

Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 125 см 

Темп: 350 м/мин 
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 Награден фонд: 6 годишни и по-възрастни коне:  
350/260/160/80/70лв. 

Награден фонд за юноши до 14г : предметни награди до 
трето място 

Награден фонд за юноши до 18г: 350/260/120 лв. 

Паркура е квалификация за ДП за 6 и 7 год. коне 

 

Изпитание №12: Приз „Ген. Крум Лекарски“ – 6- 
годишни и по-възрастни коне. 

Чл. 238.2.2 еднократен бараж 

Височина: 135 см 

*При желание на участниците паркурът може да се 
повдигне с 5 см. Същите са в общо класиране. 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 510/370/220/120/80 лв. 

Паркура е квалификация за ДП за 6 и 7 год. коне 
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