ПРОГРАМА
за провеждане на квалификационен турнир по прескачане на препятствия
Клас Н: Млади коне 4/5 г. коне, и клас Л: 6/7 г. коне,
и съпътстващи турнири юноши 14/18 г. и аматьори, коне от гр. Б
гр. Шумен
22.04.2018 г.
І. Организатори:
Клуб по конен спорт „Кабиюк” – гр.Шумен администриран от БФ Конен спорт.

Лице за контакти: Станислав Дечев – 0898/649244
ІІ. Технически условия:
1. Състезанието ще се проведе на открито
2. Състезателен плац: трева/пясък 80/60 м
3. Загряващ плац: трева/пясък 20/60 м
Поради невъзможнос , организаторите не поемат отговорност за настаняване на коне от
други бази.
ІII. Съдииски състав:
Съдия:

Секретар:
Строител паркур:
Стюард:

Галин Савов
Димо Христов
Роза Стефанова
Трифон Дацински
Радостина Василева/Веляна Желязова

IV. Програма:
Начало 11:00 ч.
Клас Пони : Право на участие в клас Пони имат юноши 9/14г.
 височина на препятствията 60 см
 чл.238.1.1 Таблица А , без хронометър
Начало ………. ч.
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за юноши до 14
год. и аматьори
 височина на препятствията 90 см
 паркур за стил

Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за юноши до 14/15
г. и аматьори
 височина на препятствията 110 см
 паркур за стил.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Класирането в двата паркура за категория юноши до 14 г. – чл. 238.1.1.
Юношите до 14 години имат право да стартират с коне не по-млади от 6 г.
Аматьор – ако възрастта на коня е по-голяма от 5 години същият участва само в категория
“Аматьор“ класирането се извършва по чл.238.2.2 и 245.3 –директен бараж.
Състезател в категория Аматьор може да участва в паркури с височина до 135 см, но преди
това трябва да е преодолял в тандем с коня, последователно два паркура с височина 115 см
с 0-4 н.т. и два паркура с височина 125 см. За всяко състезание има
право да определи за всеки кон дали ще се състезава в качеството си на аматьор
или ще вземе участие като редовен състезател с общо класиране, ако възрастта на
коня му отговаря на изискванията за това изпитание.
Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
 височина на препятствията 120 см
 чл. 274.5.6. две фази (задължително се яздят и двете фази, класирането се
извършва от общия сбор н.т. от двете фази и времето от втора фаза)
Клас Л: 7 г. коне - ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши до 18 г.
 височина на препятствията 125 см
 чл. 274.5.6. две фази (задължително се яздят и двете фази, класирането се
извършва от общия сбор н.т. от двете фази и времето от втора фаза)
Клас T: съпътстващ турнир
 височина на препятствията 135 см
 чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър
Забележка:
Ако възрастта на коня отговаря на изискванията за клас Н: Млади коне 4/5 годишни –
състезателите от възрастова група юноши до 18 години се класират в категория мъже.
Юноши на 15 г. имат право в квалификационни и съпътстващи турнири да участват в
изпитания за 5 г. коне с отделно класиране, но само с коне 6 годишни и по-възрастни.
Класирането за юноши 15 г. става по чл. 238.1.1.
Срок за заявки: 20.04.2018
Роза Стефанова тел: 0878 434 276
Имейл: rstefanova@horsesportbg.org

Такса участие: 30 лв.
При подадена заявка в деня на започване на проявата се начислява глоба 10 лв. на кон.
V.Разни:
1. Коне и състезатели, които не са картотекирани няма да бъдат допускани до участие.
2. Един кон има право да участва в два паркура на ден.
3. Ездачи незаплатили такса участие в деня на турнира до два часа преди началото на
състезанието няма да бъдат записани в стартовите листи.
4. Награждаване до 3-то място за всеки паркур и съответната възрастова категория на
ездачи и коне.
5. Организационният комитет си запазва правото да променя програмата на състезанието.
6. Организационият комитет не поема никаква отговорност за материални щети, нещастни
случаи или болести и травми на коне и ездачи.
7. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието(в състезателен плац,
тренировъчен манеж или плац,конюшни) ще бъде дисквалифициран от участие. Това ще
се счита за нарушение на хартата за хуманно отношение с конете на ФЕИ.
8. Всички коне трябва да притежават паспорти оформени съгласно изискванията по
Наредбата на БФ Конен спорт за организация и провеждане първенства и турнири през
2018 г. (отразени ваксинации и изследвания) и регистрирани във ВЕТ ИС.
Транспортирането на конете се извършва при спазване на изискванията за хуманно
отношение по време на транспорт посочени в Закона за ветеринарномедицинска
дейност.
9. Всеки начин на езда и всеки тренировъчен метод трябва да се съобразява с коня като
живо същество, и не трябва да съдържа техники, считани от ФЕИ за опасни.

