
ОТКРИТ ТУРНИР ПО ВСЕСТРАННА ЕЗДА  
06 -07.04. 2016 год. 

 
 
Организатор на турнира : ККС Олимпик 
Организационен комитет: Таня Марчева, Петър Марчев, Найден Тодоров 
 
Място на провеждане: 
Национален хиподрум гр.Банкя 
 
Специфични технически условия 

1. Състезанието се провежда на открито. 
2. Състезателен манеж за обездка и плац за прескачане на препятствия – 

обработена сгурия. 
3. Тренировъчен манеж и загряващ за крос кънтри терен - трева 

 
Съдийско ръководство 

 Бойко Найденова  - технически делегат 

 Веселина Соколова – съдия 

 Д-р Гергана Найденова  - вет.лекар 

 Роза Стефанова – Секретар 
 
Медицинско обслужване – осигурено от ОК. 

 
 

Условие за участие 

 

1. Поканени са всички клубове по конен спорт членове на БФ Конен спорт. 

Право на участие имат само редовно картотекирани коне и състезатели 

за спортната 2016 г. 

Един кон има право на участие само в един клас и само с един 

състезател /изключение за коне които участват в кл”Е” - в този клас 

могат да участват всички желаещи/ 

2. Заявки за участие се приемат до 03 април 2016г. /неделя/. Роза 

Стефанова – тел: 0878 434 276 и имейл: rstefanova@horsesportbg.org 

3. За  участниците в турнира ще бъдат предоставени боксове. 

Такса бокс – 20.00 лева. /включен първи постел със слама/ + 10 лв. на 

всяка следваща нощувка  

4. Такси участие  - 30 лв. 

5. ОК не отговаря за повреди на коли/включително щети от кражби или 

загуби/. 

mailto:rstefanova@horsesportbg.org


6. ОК не поема никаква отговорност  за материални щети,нещастни случаи 

или болести на конете или участниците. 

7. ОК си запазва правото за промяна  в програмата , за което 

своевременно ще бъдат уведомени всички. 

8.  Екипировка 

 За участие в клас “Е”  - официален дрес код не е задължителен. 

/задължително каска/.  

 Задължително стартирането в кроса  с жилетка и каска и медицински 

картон, за конете препоръчително шипове и гамаши. 

 Конете да бъдат придружавани с паспорти които са оформени съгласно 

ветеринарните изисквания на ФЕИ. 

Ездачи отнасящи се грубо с конете ще бъдат дисквалифицирани  от 

състезанието. 

Задължително  се спазват правилата за вътрешен ред на Национален 

хиподрум гр.Банкя и условията в този регламент. 

 
За въпроси и информация може да се обръщате на: тел: 0888 366 765 – Таня 
Марчева  и  e-mail: tanqmar4eva@abv.bg 
 

 

График на състезанието: 

05.04.2016г. – вторник 
 

 12:00ч. Посрещане на отборите и настаняване на конете 

 14:30ч. – Оглед на трасетата 

 17:00ч. – Техническа конференция  

 
06.04.2016г. – сряда 
 

 09:00ч. Изпитание по обездка:  

- 1* - изпълнява се тест 1* В 2015. 

- N -  4 год. коне – изпълнява се “Втори тест за 4 год.коне” 

- N  - 5 год. коне – изпълнява се тест 1* А – 2015 год.    



  - N – деца и аматьори – изпълняват „Отборен тест за деца” 

  - E – деца,аматьори и неучаствали коне. В класа могат да участват и 

деца с понита - изпълнява се тест “Е” 

 15:30ч. Изпитание по прескачане на препятствия: 

           - 1* - височина на препятствията до 110см. 

- N -  4/5 год. коне, деца и аматьори – височина на препятствията 

до 80 см. 

   - E – височина на препятствията до 60 см. 

07.04.2016 – четвъртък 
 

 09:00ч. Изпитание Крос-кънтри: 

           - 1* - брой на препятствията 15 с 18 скока височина на 

препятствията до 100см. /храсти до 120см/, дължина на кроса 

1800м/темп 500м/мин. 

- N -  4/5 год. коне, деца и аматьори брой на препятствията 13 с 14 

скока височина на препятствията 80см./храсти до 90см./, дължина 

на кроса 1200м/темп 450м/мин 

   - E – брой на препятствията 10 височина на препятствията до  

60см./храсти до 70см./, дължина на кроса 800м/ темп 400м/мин 

 

Награждаването на призьорите в съответния клас ще бъде извършено след 

приключването му. Във всички класове, първите три коня се награждават с 

розетки, а първият тандем с купа. 

Награждаването на конете от клас”N”:  

- общо за 4/5 год. коне., 

-  деца  

- аматьори. 

Награждаване в кл”Е”: 

- деца 

- аматьори 

- общо класиране за всички останали. 



 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

За  всички желаещи да направят тренировка на  кросовите препятствия  

разположени на пистата  на  20 и 26 март. след 13:00ч. /срещу заплащане/ 

За записвания и информация Таня Марчева тел: 0888 366 765. 

 




