
 

 

ПРОГРАМА - ГРАФИК 

за провеждане на  
Държавно първенство по обездка клас Т, 

Млади ездачи и съпътстващи турнири: юноши/девойки 14/18 г., 
  клас Н,Аматьори, Л и група Б 

15 - 17.06.2018 г. 

 КСБ “Ген.Крум Лекарски“ 

 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината, Наредбата на БФКС 

за организация и провеждане на проявите от Държавния спортен календар 2018г. 

І. Организатор: БФ Конен спорт и ККС Ген.Крум Лекарски 

 

ІІ. Технически условия: 

1. Състезателен плац: пясък 

2.Тренировъчен плац: пясък 

ІІI. Такси участие: 

Държавно първенство: 40 лв. на кон 
IV. Официални лица: 

Съдия:    Дженко Събев 
Петър Марчев 
Юри Вълев 

  Маргарита Христова 
               Сорин Свежа 

Секретар:    Роза Стефанова  

             Стюард:    Весела Илиева /Рая Владовска        

 Ветеринарен лекар:   Георги Димитров 

V. Награден фонд: 

За ДП Клас Т:     Крайно класиране (по наредба на БФКС):   
     1во - 1000 лв., 2ро - 800 лв., 3то - 600 лв 
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Домакините осигуряват допълнителен награден фонд за клас „Т“ за следните изпитания: 

 тест “Междинна категория 1   - 200/140/70 

тест „Кюр – свободен стил      - 220/160/80 

За състезатели които биха желали да участват в допълнителния награден фонд – таксата е 
20лв. на старт. 

 

ІV. Програма     

Изпит по теория на ездата и конния спорт за юноши  14/18 год.                          

15.06.2018 – Петък 

12:00 ч.  Ветеринарен преглед на конете  

13:00 ч.  Техническа конференция 

14:00 ч.   Изпитание за кл. Т     Сен Жорж 

  Изпитание за юноши 14 г.     Предварителен тест за деца  

  Изпитание за клас „Пони“   ФЕИ тест за 4 год.коне 

  Изпитание за юноши 18 г.     Отборен тест за юноши 

   Изпитание за  кл. Л и  гр. Б   Индивидуален тест за деца  

  Изпитание за Млади ездачи     Отборен тест за млади ездачи 

 

16.06.2018 – Събота  

9:00 ч.   Изпитание за кл. Н 4 г. коне   ФЕИ тест за 4 г. коне 

    Изпитание за 5/6 г. коне и аматьори  Предварителен  тест за 5 г. коне 

    Изпитание за  кл. Л и  гр. Б   Отборен тест за юноши 

  Изпитание за юноши 14 г.    Отборен тест за деца 

 Изпитание за клас „Пони“   вори тест за 4 год коне – 2014 год. 

  Изпитание за юноши 18 г.    Индивидуален тест за юноши 

  Изпитание за кл. Т    Междина категория № 1 

  Изпитание за Млади ездачи   Индивидуален тест за млади ездачи                   

 

17.06.2018 – Неделя 

 

9:00 ч.      Изпитание за юноши 14     Индивидуален тест за деца 

  Изпитание за клас“Пони“   Предварителен тест за деца 
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  Изпитание за юноши 18 г.   Кюр – свободен стил ниво юноши               

  Изпитание за кл. Н 4 г.коне    Втори  тест за 4 г. коне 2014 г. 

  Изпитание за кл“Н“ 5/6 г. коне и аматьори Трети тест млади коне 

  Изпитание за  кл. Л и гр. Б   Предварителен тест за 7 г. коне 

  Изпитание за кл. Т    Кюр – свободен стил 

  Изпитание за Млади ездачи                Кюр – свободен стил ниво млади ездачи        

Срок за заявки – 14.05.2018год. до 12:00 ч.– Роза Стефанова : 0878 434 276;   

имейл: rstefanova@horsesportbg.org 

Забележка: Състезанието е контролно за БШ по обездка – Ягодово България. 

VII. Разни: 

1. Коне и състезатели, които не са картотекирани,  няма да бъдат допускани до участие. 
2. Ездачи незаплатили такса участие в деня преди турнира (петък) или до два часа преди 

началото на състезанието няма да бъдат записани в стартовите листи. 
3. Организационният комитет си запазва правото да променя програмата на 

състезанието. 
4. Организационният комитет не поема никаква отговорност за материални щети, 

нещастни случаи или болести и травми на коне и ездачи. 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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.   
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