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 Единадесети Национален турнир по конен спорт 
Купа „БУРГАС” 2022 г. и 

Открит турнир 

І.Общиусловия 

Статут: Открит турнир 
Дисциплина: Прескачане на препятствия  
Дати: Открит турнир 06 – 07.08.2022 
Национален турнир Купа „Бургас“ – 12 – 13.08.2022 год. 

Заявки за настаняване коне: Веляна Желязова на тел: 0878326105 и на 
имейл: bef@horsesportbg.org 

Заявки за участие: 
• Открит турнир: bef@horsesportbg.org

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ УЧАСТИЕ: 04.08.2022
• Национален турнир Купа „Бургас“: bef@horsesportbg.org

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ УЧАСТИЕ: 10.08.2022

II. Организатори

Община Бургас 
Българска Федерация Конен Спорт 
Клуб по конен спорт „Хан Крум-Бургас” 

ІІI.Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно: 
Правилника на ФЕИ за дисциплината и Наредбата на  БФКС 

mailto:bef@horsesportbg.org
mailto:bef@horsesportbg.org
mailto:bef@horsesportbg.org
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ІV. Официални лица 

1. Съдийско ръководство:
Президент жури: Валентин Божков 

Членове на жури: Галин Савов 

Строител паркури: Ивелин Вълев 

Стюарди: Радостина Василева/ Весела Иванова/ Веселина Соколова 

Секретар: Теодора Костова/ Веляна Желязова 

V. Специфични технически условия

1. Състезанието ще се проведе на открито, някои от изпитанията на осветление

2. Състезателен плац тип на терена: пясък70/60м. 

3. Загряващ плац: пясък 

4. Конюшня условия за посрещане 90 сглобяеми бокса 

VI. Покани

Поканени са всички клубове, членове на БФКС. 

VІI. Заявки за участие 

• Открит турнир: bef@horsesportbg.org
КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ УЧАСТИЕ: 04.08.2022

• Национален турнир Купа „Бургас“: bef@horsesportbg.org
КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ УЧАСТИЕ: 10.08.2022

Заявки за настаняване коне: Веляна Желязова на тел: 0878326105 и на имейл: 
bef@horsesportbg.org 
Състезатели и коне отказали участие след тази дата дължат такса бокс: 80лв. Тази 
сума е за частично покриване разходите на организаторите по транспорт, монтаж и 
наем на боксовете. 

Тайминг система: Ангел Метаксов 

mailto:bef@horsesportbg.org
mailto:bef@horsesportbg.org
mailto:bef@horsesportbg.org
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VІІI. Условия 

1. Общ награден фонд за Националният турнир купа „Бургас“:12500 лв.

2. Таксите право участие на паркур както следва:

ОТКРИТ ТУРНИР 

No Изпитание Височина 

I ден 

Височина 

II ден 

Такса 

1А, 6А Х ПАРКУР И ПОНИ 60 см 60см 40 лв. 

1Б, 6Б МЕЖДИНЕН И ПОНИ 80 см 80 см 40 лв. 

2А, 7А 4/5 ГОД. КОНЕ 95/105 см 95/105 см 40 лв. 

2Б, 7Б ДЕЦА И АМАТЬОРИ 95/105 см 95/105 см 40 лв. 

3, 8 5 ГОД. И ПО – ВЪЗРАСТНИ КОНЕ 110 см 115 см 50 лв. 

4, 9 5 ГОД. И ПО – ВЪЗРАСТНИ КОНЕ И ЮНОШИ ДО 18 
ГОД 

120 см 120 см 50 лв. 

5, 10 6 ГОД. И ПО – ВЪЗРАСТНИ КОНЕ 130 см 130 см 50 лв. 

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР КУПА „БУРГАС“ 

11А, 17А Х ПАРКУР И ПОНИ 60 см 60 см 40 лв. 

11Б, 17Б МЕЖДИНЕН И ПОНИ 85 см 85 см 40 лв. 

12А, 18А 4/5 ГОД. КОНЕ 95/ 105 см 100/ 110 
см 

60 лв. 

12Б, 18Б ДЕЦА И АМАТЬОРИ 95/ 105 см 95/ 105 см 60 лв. 

13, 19 5 ГОД. И ПО – ВЪЗРАСТНИ КОНЕ 110/115 
см 

115 см 70 лв. 

14, 20 5 ГОД./ 6 ГОД И ПО – ВЪЗРАСТНИ КОНЕ И 
ЮНОШИ ДО 18 

120 см 125 см 70 лв. 

15, 21 6 ГОД И ПО – ВЪЗРАСТНИ КОНЕ / ГРАН ПРИ КУПА 
„БУРГАС“ 

130 см 130/135 см 80 лв. 

16 Jump & Drive 110 см 70 лв. 

*Юношите до 14 год. не заплащат такса участие в изпитанията, в които са в отделно
класиране

3. Настаняването става по подадена заявка до изчерпване на капацитета. Подалите
заявка след крайния срок ще бъдат приемани само при наличие на свободни места.

С предимство се настаняват коне, който  ще останат за всички дни на турнирите. 
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Такса бокс: 
- Такса бокс на ден за дните на Открития турнир - 30лв. (настаняване на 05.08.2022и 

Напускане на 07.08.2022),с включен първи постел

- Такса бокс на ден за „Национален турнир Купа Бургас“ : 40лв.с включен първи 
постел (настаняване на11.08 и напускане на 14.08)

- всеки ден извън посочeните по-горe се заплаща такса бокс 20лв.на ден

При подадена предварителна заявка е възможно настаняване на коне в дните 
преди турнирите. Конюшните са отворени от 12 часа на (предстои 
уточняване).08.2022 г. 
4. Еднократна такса електричество за турнирни камиони–20лв.

5. За настаняване и нощувка на състезателите.

За настанява не и нощувка на състезателите : 

1. Хотел Парк – за периода 5.-14.08.( 9 нощувки ),запазени 20 двойни стаи ( с не
реновирани бани), цена48 лв.
Цената е с отстъпка за групово настаняване, поради което заявките са през Стефка Петрова,
Тел.0883690531

Местонахождение: Морска градина град Бургас, до КСБ„ Парк езеро“. 
Телефон за контакт: 0879/258397 –Сия Христова –Управител Хотел 

2. Хотел Сити – за периода 5.-14.08. налична само 1 двойна стая – 70 лв. и за 5.08.-11.08.
запазени 3 двойни стаи, цена 80лв.

Местонахождение:https://www.google.com/maps/place/City+Hotel+Burgas/@42.5328891,27.4
553237,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!2sCity+Hotel+Bu
rgas!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084!3m7!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb3
40d3faf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084 

Телефон за контакт: 0889/125555 Рецепция 

3. Хотел Микадо– има налични помещения само за 5-12.08., запазени 3 двойни стаи  –
цена -109 лв. със закуска

Местонахождение: 

https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%9
C%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9E%E2%80%9C/@42.519446,27.4462353,17z/data=!3m1!4b1
!4m8!3m7!1s0x40a693772e09c857:0x486af252c04b8805!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.519446!4d27.448424

https://www.google.com/maps/place/City+Hotel+Burgas/@42.5328891,27.4553237,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!2sCity+Hotel+Burgas!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084!3m7!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084
https://www.google.com/maps/place/City+Hotel+Burgas/@42.5328891,27.4553237,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!2sCity+Hotel+Burgas!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084!3m7!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084
https://www.google.com/maps/place/City+Hotel+Burgas/@42.5328891,27.4553237,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!2sCity+Hotel+Burgas!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084!3m7!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084
https://www.google.com/maps/place/City+Hotel+Burgas/@42.5328891,27.4553237,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!2sCity+Hotel+Burgas!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084!3m7!1s0x40a693911f9bad83:0x30c48bfb340d3faf!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5328892!4d27.4598084
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9E%E2%80%9C/@42.519446,27.4462353,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a693772e09c857:0x486af252c04b8805!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.519446!4d27.448424
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9E%E2%80%9C/@42.519446,27.4462353,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a693772e09c857:0x486af252c04b8805!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.519446!4d27.448424
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9E%E2%80%9C/@42.519446,27.4462353,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a693772e09c857:0x486af252c04b8805!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.519446!4d27.448424
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Телефон за контакт: 0895 /65 8610 Рецепция 

4. Хотел Фаворит – за периода 5-14.08. запазени 6 двойни стаи –цена 70 лв.
1 Студио ( 2+1 ) – цена 90 лв.
Изисква се потвърждение и резервационна такса 50 % от цената до 30.06. !
Местонахождение:
https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%
82/@42.5229949,27.4680441,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xa42d5ecbb2cc9f2b!5m2!4m1!1i2!8m
2!3d42.5229827!4d27.4680456

Телефони за контакт: 056 866410 Рецепция 

5.Хотел Аква– за периода 5.-14.08. запазени 10 двойни стаи, цена – 150 лв. със закуска
Местонахождение :
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%90%D0
%BA%D0%B2%D0%B0+-
+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.511067,27.4651913,17z/data=!3m1!4
b1!4m8!3m7!1s0x40a6948fe81540cb:0xb1eb5afea971908c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5110692!4d
27.4673803

Телефон за контакт: 056 /833 535 

6.Хотел Аква Вила –кв .Сарафово-за периода 5-14.08. запазени 5 двойни стаи –цена 80 лв. и
3 Студио ( 2+1 )  -100 лв.
Изисква се потвърждение и капаро 20 % от цената до 1.07. !
Местонахождение:https://www.google.com/maps/place/Master+Pools/@42.6312514,27.4570839,11z/
data=!4m18!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x40a69fafe2bcb78d:0x1288689188ad41fa!2z0KHQu9GK0L3Rh9C1
0LIg0JHRgNGP0LM!2m2!1d27.7053922!2d42.6923817!1m3!2m2!1d27.526276!2d42.561451!3m4!1s0x40
a697b5804183a7:0xf1df93fee65a3a29!8m2!3d42.561504!4d27.5264499

Телефон за контакт: 0888 /855 933 –Топалова 

7.Хотел „Велеви”, - кв. Крайморие, запазени са 8 стаи, цена70лв двойна стая, 90 лв  -
тройна
Телефон за контакт: 0888779987, Галя ..

https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82/@42.5229949,27.4680441,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xa42d5ecbb2cc9f2b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5229827!4d27.4680456
https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82/@42.5229949,27.4680441,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xa42d5ecbb2cc9f2b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5229827!4d27.4680456
https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82/@42.5229949,27.4680441,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xa42d5ecbb2cc9f2b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5229827!4d27.4680456
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0+-+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.511067,27.4651913,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a6948fe81540cb:0xb1eb5afea971908c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5110692!4d27.4673803
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0+-+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.511067,27.4651913,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a6948fe81540cb:0xb1eb5afea971908c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5110692!4d27.4673803
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0+-+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.511067,27.4651913,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a6948fe81540cb:0xb1eb5afea971908c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5110692!4d27.4673803
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0+-+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.511067,27.4651913,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a6948fe81540cb:0xb1eb5afea971908c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5110692!4d27.4673803
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0+-+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.511067,27.4651913,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x40a6948fe81540cb:0xb1eb5afea971908c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5110692!4d27.4673803
https://www.google.com/maps/place/Master+Pools/@42.6312514,27.4570839,11z/data=!4m18!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x40a69fafe2bcb78d:0x1288689188ad41fa!2z0KHQu9GK0L3Rh9C10LIg0JHRgNGP0LM!2m2!1d27.7053922!2d42.6923817!1m3!2m2!1d27.526276!2d42.561451!3m4!1s0x40a697b5804183a7:0xf1df93fee65a3a29!8m2!3d42.561504!4d27.5264499
https://www.google.com/maps/place/Master+Pools/@42.6312514,27.4570839,11z/data=!4m18!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x40a69fafe2bcb78d:0x1288689188ad41fa!2z0KHQu9GK0L3Rh9C10LIg0JHRgNGP0LM!2m2!1d27.7053922!2d42.6923817!1m3!2m2!1d27.526276!2d42.561451!3m4!1s0x40a697b5804183a7:0xf1df93fee65a3a29!8m2!3d42.561504!4d27.5264499
https://www.google.com/maps/place/Master+Pools/@42.6312514,27.4570839,11z/data=!4m18!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x40a69fafe2bcb78d:0x1288689188ad41fa!2z0KHQu9GK0L3Rh9C10LIg0JHRgNGP0LM!2m2!1d27.7053922!2d42.6923817!1m3!2m2!1d27.526276!2d42.561451!3m4!1s0x40a697b5804183a7:0xf1df93fee65a3a29!8m2!3d42.561504!4d27.5264499
https://www.google.com/maps/place/Master+Pools/@42.6312514,27.4570839,11z/data=!4m18!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x40a69fafe2bcb78d:0x1288689188ad41fa!2z0KHQu9GK0L3Rh9C10LIg0JHRgNGP0LM!2m2!1d27.7053922!2d42.6923817!1m3!2m2!1d27.526276!2d42.561451!3m4!1s0x40a697b5804183a7:0xf1df93fee65a3a29!8m2!3d42.561504!4d27.5264499
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6. Начало на състезанието:

Открит турнир 

Изпитание №1: на 06.08.2022г., от 11:00ч. 

Национален турнир Купа „Бургас“ 

Изпитание №11:на12.08.2022 г.,от9:00 ч. 
Изпитание №17:на13.08.2022г.,от9:00 ч 

Официалнооткриваненатурнира,следизпитаниеNo14.Всички клубове  участници на 
Турнира са  задължени да изведат по един кон и ездач за церемонията по откриването. 

IX. Регламент

Приз „Най-добър състезател категория Деца“–купа и предметна награда (на база 
резултатите от изпитания 12Б и 18Б). Взема се най-доброто класиране на състезателя от 
изпитания 12Б и 18Б, ако състезател участва в тези изпитания с повече от един кон, 
класирането е за тандем (всеки кон участва сам за себе си). 

За да участва в класирането за приз „Най-добър състезател категория Деца” ездачът 
трябва е завършил и двата дни в паркури 12Б и 18Б. 

Приз „Най-добър състезател в турнира”(на база резултатите от изпитания 15и21) 
– премия в размер на 500 лв. и Купа „Бургас”. Взема се най-доброто класиране на
състезателя от изпитания 15 и 21, ако състезател участва в тези изпитания с повече от един
кон, класирането е за тандем (всеки кон участва сам за себе си).

За да участва в класирането за приз „Най-добър състезател в турнира” ездачът трябва е 
завършил и двата дни в паркури 15 и 21. 

При равенство на точките в крайното класиране победител става състезателя с по- предно 
класиране от втория ден. Определянето им става по точкова система сумарно за двата дни 
последната таблица: 

Изпитание  
12Б/18Би15/21 

Класиране Точки 
1 12 
2 10 
3 8 
4 7 
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5 6 
6 5 
7 4 
8 3 
9 2 

10 1 

На 09.08 (вторник) ще бъде проведен тренировъчен паркур на осветление. 

Паркурът ще бъде с 10 препятствия с тройна и двойна комбинация. Всеки състезател има на 
разположение 5мин. Допуска се един треньор да бъде в плаца заедно със състезателя. 

Има право да се махат отделни препятствия без да се местят техните стойки. Паркурът ще 

бъде с предварително фиксирани височини 100/110/120/130см 

Извършва се предварително записване за участие в тренировъчните паркури. За записване 

…………….: …………………………………. 

Такса участие за тренировъчния паркур 15 лв. 

Х.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 само в един паркур на ден с

изключение на Х паркура.
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 за цялото
състезание.

5. Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и
обезпаразитяващи.

Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект коне, които нямат редовни 
паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна 
Анемия и сап за 2022г./ 

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 2022 г.

7. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител,
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притежаващ документ за хуманно отношение 
8. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента.
9. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни

случаи, заболявания и травми при коне и ездачи.
10. Пони състезателите имат право в деня преди старта да влязат в състезателния плац

и да ги прояздят. Ако в същото време се строят паркури за следващия ден
състезателите могат да яздят само ходом и тръс, освен ако нямат изрично

Разрешение от главния стюард и корсдизайнера. 
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Iден 06.08.2022г.(събота) 
Начало:11:00 часа 

Паркури 1А и 1Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание№1А: Х паркур и понита 

член238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 60 см 

Темп: 325 м/мин 
Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и също място 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понита. 

Изпитание№1Б: Междинен и понита 

член238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 80 см 

Темп: 325 м/мин 
Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и също място 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понита. 

Паркури 2А и 2Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание№2А: 4/5-годишни коне, 

член238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 95/105 см 

Темп: 350 м/мин 
Отделно класиране за 4 и 5 год. коне 
Розетки до 5- то място 
Награден фонд: 
 Паркура е квалификация за 4 год. коне 

Изпитание№2Б: Юноши до 14 год. и аматьори 

Член 274.2.5специални две фази 

Височина: 95/105 см 

Открит турнир 

Общ награден фонд 2000 лв.
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Темп: 350 м/мин 
Розетки до 3- то място в отделните категории 

Начало: 17:30 

Изпитание№3:5-годишни и по-възрастни коне 

член274.2.5 специални две фази 

Височина: 110 см 

Темп: 350 м/мин 
Розетки до 5- то място 

Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 

Изпитание№4:5-годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год. 

член238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 120 см 

Темп: 350 м/мин 
Розетки до 5- то място
Розетки до 3 - то място в кат. Юноши до 18 год. 
Паркура е квалификация за ДП за 5 год. и 6 год. 
коне 

Изпитание№5: 6-годишни и по-възрастни коне 

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

член238.2.1,Таблица А по  хронометър 

Височина: 130 см 

Темп: 350 м/мин 
Розетки до 5 - то място
Ваучери до 3 - то място
Награден фонд: 
6 год. и по - възрастни коне -  ваучери  на стойност (210 лв./ 160 лв./130 лв.) предоставени 
от фирма  "Титан - Арт"
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IIден 06.08.2022 г. (неделя) 

Начало: 10:00 часа 

Паркури 6А и 6Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание№6А: Х паркур и понита 

Член 238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 60 см 

Темп: 325 м/мин 
Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и също място 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понита. 

Изпитание№6Б: Междинен и понита 

член238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 80 см 

Темп: 325 м/мин 
Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и също място 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понита. 

Паркури 7А и 7Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание№7А:4/5-годишни коне 

Член 238.1.1, Таблица А без хронометър 

Височина: 95/105 см 

Темп: 350 м/мин 
Отделно класиране за 4 и 5 год. коне 
Розетки до 5- то място 
Награден фонд: 
4 год. коне - 400 лв.(140 лв./100 лв./ 70 лв./50 лв./40 лв.) 
5 год. коне - 600 лв.(200 лв./ 160 лв./120лв./ 80лв./40 лв.)
   Паркура е квалификация за ДП за 4 год. коне 
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Изпитание№7Б: Деца и аматьори 

Квалификация за Jump and Drive 

Член 274.2.5 специални две фази 

Височина: 95/105 см 

Темп: 350 м/мин 
Розетки до 3- то място в отделните категории 

Начало: 17:30 

Изпитание№8:5-годишни и по-възрастни коне 

Член 238.2.1,Таблица А по хронометър 

Височина: 115 см 

Темп: 350 м/мин 
Розетки до 5- то място 

Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 

Изпитание№9: 5-годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год. 

Член  269.5, Таблица А нарастваща трудност с жокер 

Височина: 120 см 

Темп: 350 м/мин 
Розетки до 5- то място
Розетки до 3-то място в кат. Юноши до 18 год. 
Паркура е квалификация за ДП за 5 год. и 6 год. 
коне 

Изпитание№10:6-годишни и по-възрастни коне 

член238.2.2,Таблица А Еднократен бараж 

Височина: 130 см 

Темп: 350 м/мин 

Розетки до 5- то място 

Ваучери до 3-то място
Награден фонд:

6 год. и по - възрастни коне -  ваучери  на стойност (210 лв. / 160 лв./130 лв.) 
предоставени от фирма  "Титан Арт"

Паркура е квалификация за ДП за 6 год. и 7 год. коне 
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НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР КУПА „БУРГАС“ 

III ден 12.08.2022 г. (петък) 
Начало:9:00 часа 

Паркури 11А и 11Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание№11 А: Х паркур и понита 

член238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 60 см 

Темп: 325 м/мин 
Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и също място 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понита. 

Изпитание№ 11 Б: Междинен и понита 

член238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 85 см 

Темп: 325 м/мин 
Състезатели с равни наказателно точки се класират на едно и също място 
Розетки до 5- то място 
Отделно класиране за понита. 

Паркури 12А и 12Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание№12  А:4/5-годишни коне 

член238.1.1,Таблица А без хронометър 

Височина: 95/105 см 

Темп: 350 м/мин 
Награден фонд: 
4 год. коне: 300 лв. (1ви -100лв.;2ри–80лв.;3ти –50лв.;4ти–45лв.;5ти–25лв.) 
5 год. коне: 350лв.( 1ви -130лв.;2ри–90лв.;3ти –60 лв.;4ти–45лв.;5ти–25лв.) 

Паркура е квалификация за ДП за 4 год. коне 

Изпитание№12 Б: Юноши до 14 год. и аматьори 

Квалифиакция за Jump and Drive 

Член 274.2.5, специални две фази 

Височина: 95/105 см 
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Темп: 350 м/мин 
Деца - предметни награди 
НаграденфондзаАматьори:300лв.–(1-ви-150лв.,2-ри-100лв.,3-ти-50лв.) 

Начало:17:30 часа 

Изпитание№13:5 годишни и по-възрастни коне 

Квалифиакцияза Jump and Drive 

ТаблицаА,274.2.5, специални две фази 
Височина: 110/115 см 
Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 
5годишни и по-възрастни коне:  800лв.(1ви -300 лв.;2ри –210лв.;3ти–150 лв.;
4ти – 100 лв.;5ти–40 лв.) 

Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 

Изпитание№14: 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год. 

Квалифиакция за Jump and Drive 

Таблица А, 238.2.2 Еднократен бараж 
Височина: 120 см 
Темп:350м/мин  
Награден фонд 
5 год. и по – възрастни коне: 960лв.(1ви -350 лв.;2ри–270 лв.;3ти–180 лв.;4ти–120 
лв.;5ти –40лв.) 
Юноши до 18 год.  – 250 лв. (1ви –110 лв./ 2ри–80 лв./3ти–60 лв.) 

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

Изпитание№15:Приз „Васил Фратев“ 6 годишни и по-възрастни коне 

Квалифиакция за Jump and Drive 

Таблица А, член 238.2.1, по хронометър 

Височина: 130 см 
Темп:350м/мин  
Награден фонд: 
6 год. и по – възрастни коне: 1600лв.(1ви-600лв.;2ри –400лв.;3ти–300лв.;4ти– 180 
лв.;5ти–120лв.) 

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

Изпитание№16: Jump and Drive:5 годишни и по-възрастни коне 

Таблица C 
Бройучастници15 
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Височина:100 см 
Темп: 350 м/мин 

Квалифицират се най-добрите по трима ездачи от изпитания7б, 12б, 13,14 и15. 

Брой участници до 15  общо: 10 участника и 5 двойки деца с родител. При липса на 
достатъчно участници от група се допълва от другата група до 15 участника.  

Квалифицират се най-добрите по трима ездачи от изпитания 7б, 12б, и 13, 14 и от изп. 
15. Конят с който участват е по техен избор. Състезателите трябва да имат валидни
шофьорски книжки. Ако някой от квалифицираните състезатели се откаже
последователно добива право на участие следващия класиран състезател в изпитание
15, ако той откаже - от изпитание 14, ако и той откаже – следващия от изпитание 12б.
Един състезател има право да стартира само с един кон.

Награден фонд: 
800лв.(1ви- 300лв.;2ри–200лв.;3ти–140 лв.;4ти– 100 лв.;5ти–60 лв.) 

IV ден  13.08.2022 г. (събота) 

Начало: 9:00 часа 

Паркури 17А и 17Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание № 17А:Х паркур и понита 

Таблица А, член 238.1.1, без хронометър 

Височина: 60 см 

Темп: 325 м/мин 

Изпитание № 17Б: Междинен и понита 

ТаблицаА,член 238.1.1, без хронометър 

Височина: 85 см 

Темп: 325 м/мин 

Паркури 18А и 18Б се разглеждат едновременно. 

Изпитание №18А: 4/5-годишни коне 

Таблица А , член 238.1.1, без хронометър 

Височина: 95/105 см 
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Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 

4 год. коне: 400 лв. (1ви -130 лв.;2ри –100лв.;3ти–80лв.;4ти– 50 лв.;5ти–40 лв.) 

5 год. коне: 450 лв. (1ви -150 лв.;2ри –120лв.;3ти–80лв.;4ти– 50 лв.;5ти–40 лв.) 

Паркура е квалификация за ДП за 4 год. коне 

Изпитание №18Б: Приз „Роза Стефанова“ - юноши до 14 год. и аматьори 

ТаблицаА,274.2.5, специални две фази 

Височина: 95/105 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 

Деца-предметни награди 
Награден фонд зааматьори:350лв.(1-ви-200лв.,2-ри- 100 лв.,3-ти- 50лв.) 

Приз „Най-добър  състезател в турнира категория деца“ –купа и предметна 
награда (на база резултатите от изпитания 12Б и 18Б) 

Начало:17:30часа 

Изпитание №19:Приз „Светлозар Касчиев“ - 5 год. и по-възрастни коне 

ТаблицаА,член 238.2.1, по хронометър  
Височина: 115 см 
Темп:350м/мин  
Награден фонд: 
5год. и по -възрастни коне - 1000лв.(1ви-400лв.;2ри–250 лв.;3ти– 180лв.; 4ти– 100 
лв.;5ти–70лв.) 

Паркура е квалификация за ДП за 5 год. коне 

Изпитание №20: Приз „Димитър Генов“ – 6 год. и по-възрастни коне и юноши до 18 год. 

Таблица А,член 274.5.6 две фази 
Височина: 125 см 
Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 
6 год. и по -възрастни коне - 1170лв.(1ви-450лв.;2ри –330лв.;3ти–200лв.;4ти– 120 
лв.;5ти–70лв.) 
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Юноши до 18 год.  – 250 лв. (1ви –110 лв./ 2ри–80 лв./3ти–60 лв.) 

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

Изпитание №21: Гран При Купа Бургас: 6 год. и по-възрастни коне 

Таблица А ,член 238.2.2 еднократен бараж  
Височина: 130/135 см 
Темп:350м/мин  
Награден фонд: 
6 год. и по -възрастни коне - 3000лв.(1ви-1000 лв.; 2ри–800лв.;3ти–500лв.;4ти–
400лв.;5ти– 300 лв.) 

Приз „Най-добър състезател в турнира”(на база резултатите от изпитания 15и21) 
–премия в размер на 500лв.и купа„Бургас”.

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

Организаторите си запазват правото да внасят изменения в програмата, които не влияят на 
наградния фонд. 
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