
Квалификационен турнир по издръжливост и двудневно 

изпитание на 60 + 40 км 

с. Табачка, Русе 

30.03 – 01.04.2018 г. 

Програма 

 

30.03.2017 г. 

17:00 ч – Първа ветеринарна инспекция за конете на 60, 80 км и двудневното състезание на 

дистанция 60 + 40 км 

  

31.03.2018 г.  

8:00 ч. – Старт за участниците на 80 км в квалификационния турнир  

8:30 ч. – Старт за участниците на 60 км в квалификационния турнир (Старт първи етап 60 км от 

двудневното състезание) 

15:00 ч.- Първа ветеринарна инспекция за конете, състезаващи се на 01.04.2018  на 30,40,60,80км,  

Обявяване на резултатите за деня и награждаване 1 час след финала на първият участник, 

завършил успешно дистанциите.  

 

01.04.2018 г. 

 8.00 ч. - Старт за участниците на 80 км  

8.30 ч. – Старт за участниците на 60 км  

9.00 ч. - Старт за участниците на 40 км (Старт втори етап 40 км от двудневното състезание) 

9.30 ч. - Старт за участниците на 30 км.  

Обявяване на резултатите за деня и награждаване 1 час след финала на първият участник, 

завършил успешно дистанциите.  

 

Официални лица  

1. Организационен комитет  

ККС „БТБ - Русе”, за контакти bef@horsesportbg.org  

 

2. Строител трасе  

Ахим Байерл и Йордан Янков  

mailto:bef@horsesportbg.org


 

3. Технически делегат  

Теодора Костова  

 

4. Граунд жури  

Теодора Костова  

Ангелина Минева 

5. Ветеринарна комисия  

Д-р Сашо Събев – президент 

Д-р Красимира Иванова - член 

Д-р Никола Грънчаров - член  

6. Стюард  

Норма Кроу 

Правила  

Квалификация на 80 км за коне от клас 5 годишни и неучаствали 

Право на участие имат коне, картотекирани клас 5 годишни и неучаствали. Минимална скорост 10 

км/ч; за конете, добиващи квалификация, максималната скорост е ограничена до 16 км/ч. Пулс до 

64 за 20 минути между етапите и до 64 за 30 минути на финалния преглед. Изпитанието се 

провежда по правилника на ФЕИ за 1*, с изключение на ограничението на скоростта, за конете, 

добиващи квалификация.  

Брой на етапите: 3  

30 км с почивка 40 минути  

30 км с почивка 40 минути (задължителен преглед 15 минути преди старта)  

20 км с финален преглед  

 

Двудневно състезание 60 + 40 км, за коне от клас 1*  

Право на участие имат коне, картотекирани  клас 1*( на 6 и повече години, завършили успешно 2 

квалификации на дистанция  40-79 км и 2 на дистанция 80 км с ограничение на скоростта).  Пулс 

64 удара в минута 

Брой на етапите: 4  

първи ден:  

30 км с почивка 40 минути  

30 км с почивка за през ноща 

Втори ден: 

20 км с почивка 30 мин 

20 км с финален преглед 



 

Квалификаци на 60 км за клас 5 годишни и неучаствали коне  

Право на участие имат коне на 5 години след успешно завършени 2 квалификации на 40 км и 6 и 

повече години, завършили успешно поне 1 квалификация 40-79 км.  Минимална скорост 10 км/ч, 

максимална – 16 км/ч на всеки етап.  Пулс 64 удара в минута. Критерии за класиране: времето за 

пресичане на финала.  

Брой на етапите: 2  

30 км с почивка 40 минути  

30 км с финален преглед  

 

Квалификация на 40 км за коне от клас 5 годишни и неучаствали коне  

Ограничение на скоростта от 10 до 16 км/ч на всеки етап, пулс до 64 удара в минута. Пулс 64 удара 

в мминута. Критерии за класиране: времето за пресичане на финала.  

Брой на етапите: 2  

20 км с почивка 30 минути  

20 км с финален преглед  

 

Квалификация на 30 км за коне от клас 4 годишни, юноши до 14 години  

Ограничение на скоростта от 8 до 12 км/ч на всеки етап  

Брой на етапите: 2 

15 км с почивка 30 минути  

15 км с финален преглед  

 

Юноши от 11 до 13 г.  

Участват в квалификационни турнири по издръжливост като спазват следната квалификационна 

схема:  

 

възраст Брой квалификации Ограничение в 

скоростта 

Придружител 

От 9 до 11 г Участват само с понита на дистанция 

10 км 

 до 12 км/ч. 1 придружител 

на цялата група 

11 г. мин. 1 квал. на 30 км От 8 до 12 км/ч. поне 1 



придружител на 

група 

12 г. 1 квалификация на 30 км,  

ако не е направена на 11 г.  

и мин. 2 квал. на 40 км 

От 8 до 12 км/ч. 

 

От 10 до 16 км/ч. 

поне 1 

придружител на 

група  

13 г. 2 квалификация на 40 км, ако не са 

направени на 12 год. и  

мин 1 квал. на 60 км +  

1 квал. на 80-90 км 

От 10 до 16 км/ч 

 

От 10 до 16 км/ч 

поне 1 

придружител на 

група 

 

 

Заявки за участие се подават до 26.3.2018 във Федерацията на e-mail: bef@horsesportbg.org. След 

тази дата се заплаща три пъти таксата участие.  

Такса участие: 20 лв. на кон;  

Настаняване на конете в падоци. 

Настаняване в боксове в конюшня: по предварителна заявка (5 бокса) 

Такса бокс: 15 лв/ден за кон  

За контакти: Йордан Янков 089 226 5351, Теменужка Табакова 088 514 6064 

Ветеринарни изисквания за участие :  

1. Всички коне да бъдат ваксинирани за инфлуенца и по възможност за ринопневмонит.  

2. Всички коне трябва да бъдат изследвани за инфекциозна анемия  

3. Посочените по-горе мероприятия да бъдат нанесени в паспортите на конете и съответно чрез 

регионалната Ветеринарна служба във Вет Ис системата на БАБХ На всяко състезание ще бъде 

извършвана паспортна проверка на конете и коне без редовни паспорти няма да бъдат допускани 

до участие. Задължително се извършва ветеринарна проверка на паспортите при пристигане на 

конете на мястото на състезанието. 

 

За настаняване на състезателите  

Телефони на някои възможности за настаняване на състезателите в оклоността. 

Хотел „Русенски лом“ Кошов – тел. 087 906 7385 

Къща за гости „7 поколения“  Кошов – 087 915 0111 

Хотел „7 поколения“  с. Мечка – 087 624 5920 


