
 

 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО  

по прескачане на препятствия  

за пони ездачи, деца, юноши и аматьори 
 

 

І. Общи условия  

Статут: Държавно първенство 

Дисциплина: Прескачане на препятствия  

Дата: 03-05 август 2018 г. 

Организатори: Българска Федерация Конен Спорт, ККС Пълдин, КСБ Фригопан 
 

ІІ. Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината 

III. Официални лица  

Съдийско ръководство: 
 

Съдии:    Теодор Шейтанов 

    Галин Савов 

    Таня Марчева 

Секретариат:    Теодора Костова 

Строител на паркури: Янислав Николов  

Стюард: Десислава Спасова, Иванка Минчева, Веселина Соколова 

Тайминг система: Зорница Младенова 

Секретар: Теодора Костова 

Доктор: д-р Гергана Ангелова 
 

IV. Специфични технически условия 

Състезанието ще се проведе на открито  

Състезателен плац: пясъчно-текстилна настилка 87/50 м 

Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 50/26 м; 
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Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 67/30 м, покрит с мрежа за засенчване 

V. Покани  

Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в БФКС за 2018 г.  

VІ. Заявки 

Краен срок за подаването на заявки 30.07.2017 (понеделник) 

Заявките да се изпращат на телефон за контакт: Теодора Костова , 0878 604 346 

имейл: bef@horsesportbg.org 

 

VІІ. Условия 

1. Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база „Фригопан”.  

2. Таксите участие:  

Държавно първенство: 20 лв. кон + 20 лв. такса допинг на кон 

3. Такса бокс: 

Държавно първенство: Конете участващи в държавно първенство не заплащат такса 

бокс, освен, ако след отказ от ДП не преминат в открития турнир.  

Конете се настаняват в сглобяеми боксове (при възможност в конюшната се 

настаняват жребци). 

4. Такса електричество за турнирни камиони – 10 лв. на ден. 

 

VIII. Разни 

1. Юноши до 14 години имат право да стартират с коне не по-млади от 6 години. Конете 
на юноши до 14 г, участващи на Държавно първенство за деца/юноши са 
персонални. Персонален кон е този който не може да бъде язден от друг ездач по 
време на състезанието. За участие в държавно първенство се допускат само юноши 
до 14 г., които са участвали в квалификационни турнири и преодоляли паркур с 
височина 100 см с не повече от 8 н.т. В изпитанието по прескачане на препятствия за 
юноши до 14 години състезателите се елиминират при трето неподчинение на коня в 
паркура. 
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2. Юноши до 18 години имат право да стартират с коне не по-млади от 7 години. Конете 
на юноши до 18 г участващи на Държавно първенство за деца/юноши са персонални. 
Важи същото като юноши до 14 г. 

3. Изпит по Теория на ездата и конния спорт: Попълва се тест. Максималният резултат 
от теста е 60 т. Оценката от този изпит е по шестобална система и се получава като 
получения резултат от теста се дели на 10. На държавно първенство се допускат само 
състезатели с оценка на Изпита по теория на ездата над 4. 

4. Кон който участва в ДП и прекрати участието си, има право да скача и на открития 
турнир със същия или друг ездач, но заплаща такса бокс. 

5. Състезател участник в ДП, който откаже да участва в церемониите по представяне и 
награждаване ще бъде лишен от допълнителния награден фонд. 

6. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния плац, 
манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран.  

7. Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и 
обезпаразитяващи.  

Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект коне, които нямат редовни 
паспорти /т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна анемия и 
сап за 2018 г./  

8. Паспортите на конете трябва да бъдат оформени според изискванията на Наредбата на 
БФ Конен спорт раздел ІV „Картотекиране на коне и необходими документи” и да са с 
редовни картотеки за 2018 г.  

9. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител, 
притежаващ документ за хуманно отношение  

10. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента. 
11. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни случаи, 

заболявания и травми при коне и ездачи.  
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ПРОГРАМА  

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

02.08.2018 – Четвъртък 

 Отваряне на конюшните 

За времето от 16 до 19 часа плацът е отворен само за състезатили ит ДП. - деца, юноши и 

пони ездачи. През това време други състезатели нямат право да влизат с коне на плаца. 

 

 

03.08.2018 – Петък 

11:00 ч. Ветеринарен преглед на конете  

12:30 ч. Техническа конференция 

13:30 ч. Изпитание № 1 за Пони ездачи чл. 238.1.1 без хронометър   60 см 

..........  Изпитание № 1 за Аматьори  чл. 238.2.1 без хронометър   100 см 

..........  Изпитание № 1 за юноши 14 г.  чл. 238.2.1 без хронометър   105 см 

..........  Изпитание № 1 за юноши 18 г.  чл.238.2.1 по хронометър   120 см 

..........  Изпит “Теория и методика на конния спорт”  

 

 

04.08.2018 – Събота 

10:30  Изпитание № 2 за Пони ездачи чл. 238.1.1 без хронометър   65 см 

Изпитание № 2 за Аматьори  чл. 238.2.1 по хронометър    105 см 

..........  Изпитание  № 2 за юноши до 14 г.  чл.273.3.3.1. и 4.3 – два манша 110/115 см   

..........  Изпитание № 2 за юноши до 18 г.  чл.273.3.3.1. и 4.3 – два манша 125/130 см 
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05.08.2018  НЕДЕЛЯ 

10:00  Изпитание  № 3 за Пони ездачи   чл. 238.2.2 еднократен бараж  70 см 

..........  Утешително за юноши до 14 г. чл. 238.2.1 по хронометър    100 см 

..........  Утешително за юноши до 18 г. чл. 238.2.1 по хронометър    115 см 

..........  Изпитание  № 3 Аматьори    чл. 238.2.2 еднократен бараж  110 см 

..........  Изпитание  № 3 – юноши до 14 г.  чл. 238.2.2 – еднократен бараж   до 115 см  

..........  Изпитание № 3 -  юноши до 18 г.  чл. 238.2.2 – еднократен бараж  до 130 см  

                 

Началните часове за събота и неделя са примерни, и могат да бъдат променяни 

според броя на участниците. 

За всеки ден, предишната вечер  ще бъдат изготвян часови график. 


