
 

 

Организатори на Турнира:   

Българска Федерация по конен спорт  и СЕК“ Кентавър“- Русе   

 

Организационен комитет:  

Илиян Искъров, Милка Трифонова, Елена Игнатова   

 

Съдийско ръководство:   

 

 Петър Марчев Президент жури на терен и Технически делегат  
 Веселина Соколова – Далакова – член на жури на терен 
 Илиан Искъров Директор на турнира и строител на кросово трасе 
 Д-р Георги Димитров – ветеринарен лекар на турнира 
 Валентин Митев - техническо лице 
 Д-р Крум Рашков - Жури д’апел и представител на БФКС 

Национален турнир по Всестранна езда  
CNC2*,CNC1*, CNC-N  

деца и аматьори 



 

ПРОГРАМА 
 

28.04.2016г. – Четвъртък 
 
12:00 ч. –  Посрещане на отборите и настаняване  
14:30 ч. –  Оглед на трасетата    
18:00 ч. – Техническа конференция  
 
 

29.04.2016г. – Петък   
 
09:30 ч. – Изпитание по Обездка – 2* (B) , 1* (B), N (4 год.коне – Втори тест 
за 4 год коне; 5 год. коне – 1*A), деца и аматьори (Отборен тест за деца ) 
15:00 ч. - Прескачане на препятствия – 2*, 1*, N, деца и аматьори 

(ще се изпълнява на тревен плац, съгласно Наредбата на БФКС) 

 
30.04.2016 – Събота   

 
Условие за участие за  2* , CNC1*, CNC-N, деца  и аматьори: 
 
09:00 ч .– Изпитание Крос-кънтри тест – 2* 
         Дължина на трасето 3600 м 
                   Темп 550 м/м 
                    Брой препятствия  24 
                    Брой скокове           27 
                     

       Изпитание Крос-кънтри тест – 1* 
                   Дължина на трасето 3000 м 
                   Темп 520 м/м 
                    Брой препятствия  19  
                    Брой скокове           24 
 
                     Изпитание Крос-кънтри тест – клас Н 
                    Дължина на трасето 2000 м 
                    Темп 500 м/м 
                     Брой препятствия  15 
                     Брой скокове           19 
 
                   Изпитание Крос-кънтри тест за деца и аматьори 
                    Дължина на трасето 1200 м 
                    Темп 450 м/м 



                     Брой препятствия  11 
                     Брой скокове           11 

                   – Future Eventing Riders – Бъдещи кросови ездачи. 
 Представяне на ездачи неучаствали в състезания  
 Дерби крос за неучаствали ездачи (80-90 см.) 

Представените ездачи са новото ядро в нашата дисциплина и нашите 
надежди за бъдещи Международни състезатели в дисциплината 
Всестранна езда. Всички кубове с деца, готови да покрият горе 
споменатите изпитания могат да записват своите ездачи.  

  

 
 

След приключване на изпитанието за всеки клас ще се извършва 
награждаване без коне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗНИ 
 
 
1. Условията за участие са регламентирани в Наредбата на БФКС за 2016 
г.   
 
 За гостите на турнира ще бъдат предоставени 28 бокса. 
 Организационния комитет осигурява постел за боксовете.  
 Заявки за участие се приемат до 25 април 2016 г. /понеделник/.    

 
Моля изпращайте писмени заявки на ilian.iskarov@gmail.com и 

bef@horsesportbg.org 
 
 2. Такси за участие: 
 Такса бокс – 20,00 лв.  
 Такса организационни /съгл. Наредбата на БФКС/ – 20 лв.    

 
3. Награди: 
 Във всички класове, първите пет коня се награждават с розетки, а 

първия тандем с купа.  
 В клас 1* юноши – 18 г. се класират отделно, като първите пет коня 

се награждават с розетки, а първия тандем с купа.  
 В клас N юноши – 18 г., не участвали в Държавни първенства се 

класират отделно, като първите пет коня се награждават с розетки, а 
първия тандем с купа.  В този клас се награждават и участници от 
група Б. 

 Клас юноши до 14 год.  – първите пет в класирането се награждават с 
розетки, а първия тандем  с купа.  

 В клас Аматьори – първите пет в класирането се награждават с 
розетки, а първия тандем  с купа. 

 
*Забележки:   
 Аматьорите изпълняват обездка  тест „Отборен тест за деца”.  
 Клас CNC-H–Изпълняват Обездка CCI1*B. 
 Клас CNC1*, 2*–Изпълняват Обездка CCI1*-B, 2*-B. 
 Всички ездачи да разполагат с нагръдни пликове за номера върху 

протекторните жилетки. 
 
 

За въпроси и информация може да се обръщате на:  
моб: 0890 384 441  или  e-mail: ilian.iskarov@gmail.com. 

 


