Осми национален турнир по конен спорт
Купа „БУРГАС” 2018 г. и
квалификационен турнир
І. Общи условия
Описание на състезанието:
Статут: Квалификация и открит турнир
Дисциплина: прескачане на препятствия
Дати: Квалификация 11.08 - 12.08.2018
Открит турнир 17.08 - 18.08.2018

За настаняване коне и заявки за участие: Теодора Костова: bef@horsesportbg.org

II. Организатори
Община Бургас
Българска Федерация Конен Спорт
Клуб по конен спорт „Кан Аспарух”
III. Организационен комитет
Председател

-

Владимир Житенски

Зам.Председател

-

Живко Иванов

Членове:

-

-

Веселина Деведжиева

Д-р Крум Рашков

Директор

-

-

Теодор Шейтанов

-

Христо Георгиев

Христо Георгиев

ІV. Общи условия
Състезанието се провежда съгласно:
Правилника на ФЕИ за дисциплината и Наредбата на БФКС
V. Официални лица
1.Съдийско ръководство:
Квалификационен турнир
Президент жури:

Димитър Генов, Таня Марчева

Строител паркури:

Теодор Шейтанов

Стюарди:

Петър Марчев, Мартина Фергуц

Секретар:

Теодора Костова

Национален турнир
Президент жури:
Член на жури:
Строител паркури:
Асистент:
Времеизмерване
Стюарди:

Димитър Генов
Таня Марчева
Теодор Шейтанов
Петър Марчев
Ангел Метаксов
Радостина Василева, Мартина Фергуц

VI. Специфични технически условия
1. Състезанието ще се проведе на открито, някои от изпитанията на осветление
2. Състезателен плац тип на терена:

пясък 70/60 м.

3. Загряващ плац:

пясък

4. Конюшня условия за посрещане

90 сглобяеми бокса,
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VII. Покани
Поканени са всички клубове, членове на БФКС.

VІII. Заявки
Краен срок за подаване на поименни заявки:
Поради ограничен брой места за настаняване: 05.08.2018 г.
Състезатели и коне отказали участие след тази дата дължат такса бокс: 80 лв. Тази
сума е за частично покриване разходите на организаторите по транспорт, монтаж
и наем на боксовете.
IX. Условия
1. Общ награден фонд за открития турнир:

16 000 лв.

2.Таксите правоучастие на паркур за старт на състезателна двойка (с изключение на
Държавното първенство и квалификационния турнир , които са по наредбата на
БФКС), както следва:
Х паркур: ден 1 такса 20 лв.
паркури 2-5: такса 15 лв.
паркури 6-11: такса 30 лв. (по наредбата на БФКС)
паркури 12 и 17: такса 30 лв.
паркури 14 и 19: такса 50 лв.
паркури 13, 15, 18 и 20: такса 60 лв.
паркури 16 и 21: такса 80 лв.
Децата не заплащат такса участие.
3. Настаняването става по подадена заявка до изчерпване на капацитета. Подалите
заявка след крайния срок ще бъдат приемани само при наличие на свободни места.
С предимство се настаняват коне, който ще останат за всички дни на турнирите.
Такса бокс – настаняване 30 лв. еднократно за дните на квалификационния турнир
(пристигане 11.08.2018 – сутрин до 12.08.2018 следобяд), първи постел за първо
денонощие и 40 лв. еднократно за дните на открития турнир (пристигане 17.08.2018
след обяд и тръгване на 19.08.2018 до обяд).
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Такса бокс – за всяко предшестващо и следващо денонощие извън горепосочените
дати - 10 лв.
При подадена предварителна заявка е възможно настянване на коне в дните
преди турнирите. Конюшните са отворени от 12 часа на 09.08.2018 г.
4. Еднократна такса електричество за турнирни камиони – 20 лв.
5. За настаняване и нощувка на състезателите.
Хотел Авеню
Бургас, ул. Транспортна 6 (до Метро, на входа на Бургас откъм София)
тел. 056/521015, 0886643333
6. Начало на състезанието:
Въвеждащ
изпитание № 1: на 11.08.2018 г., от 17:00 ч.
Квалификационен турнир
изпитание № 6: на 12.08.2018 г., от 10:00 ч.
Национален турнир
изпитание № 12: на 17.08.2018 г., от 9:00 ч.
изпитание № 14: на 17.08.2018 г., от 17:00 ч.
изпитание № 17: на 18.08.2018 г., от 9:00 ч
изпитание № 19: на 19.08.2018 г., от 17:00 ч
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X. Регламент
Държавното първенство и квалификационният турнир се провеждат по наредбата
на БФКС за 2018 г.
„Приз G.P. Group” Най-добър състезател категория Деца – купа и предметна
награда (на база резултатите от изпитания 13 и 18). Взема се най-доброто
класиране на състезателя от изпитания 13 и 18, ако състезател участва в тези
изпитания с повече от един кон, класирането е за тандем (всеки кон участва сам за
себе си).
За да участва в класирането за приз „Най-добър състезател категория Деца”
ездачът трябва е завършил и двата дни в паркури 14 и 19.
Приз „Най-добър състезател в турнира” (на база резултатите от изпитания 16 и 21)
– премия в размер на 500 лв. и Купа „Бургас”. Взема се най-доброто класиране на
състезателя от изпитания 16 и 21, ако състезател участва в тези изпитания с повече
от един кон, класирането е за тандем (всеки кон участва сам за себе си).
За да участва в класирането за приз „Най-добър състезател в турнира” ездачът
трябва е завършил и двата дни в паркури 16 и 21.
При равенство на точките в крайното класиране победител става състезателя с попредно класиране от втория ден. Определянето им става по точкова система
сумарно за двата дни по следната таблица:
Изпитание
14/16 и 19/21
Класиране

Точки

1

12

2

10

3

8

4

7

5

6

6

5

7

4

8

3

9

2

10

1
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На 14.08 (вторник) ще бъде проведен тренировъчен паркур на осветление.
Паркурът ще бъде с 10 препятствия с тройна и двойна комбинация. Всеки
състезател има на разположение 5 мин. Допуска се един треньор да бъде в плаца
заедно със състезателя.
Има право да се махат отделни препятстия без да се местят техните стойки.
Паркурът ще бъде с предварително фиксирани височини 100/110/120/130 см
Извършва се предварително записване за участие в тренировъчните паркури.
За записване Теодора Косотова: bef@horsesportbg.org
Такса участие за тренировъчния паркур 15 лв.
ХI. Разни
1. Един кон има право да скача по два различни паркура на ден:
• с един и същ състезател
• с двама различни състезатели, дори да са в една категория , но в различни
изпитания
2. Четири годишни коне имат право да скачат само в един паркур на ден с
изключение на Х паркура.
3. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до четири коня.
4. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния
плац, манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран за цялото
състезание.
5. Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и
обезпаразитяващи.

6.
7.
8.
9.

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. /
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.
Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител,
притежаващ документ за хуманно отношение
Организационният комитет си запазва правото да променя регламента.
Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни
случаи, заболявания и травми при коне и ездачи.
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10. Пони състезателите имат право в деня преди старта да влязат в състезателния плац
и да ги прояздят. Ако в същото време се строят паркури за следващия ден
състезателите могат да яздят само ходом и тръс, освен ако нямат изрично
разрешение от главния стюард и корс дизайнера.
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I ден

11.08.2018 г. (събота)

Изпитание № 1: Х паркур и понита
Начало: 17:00 часа
Изпитание № 2: 4/5-годишни коне, деца, аматьори
Начало: 18:00 часа
Барем А, 274.5.6 , две фази
Височина: 95/105 см
Темп: 350 м/мин
Изпитание № 3: 5-годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 274.5.3, две фази
Височина: 110/115 см
Темп: 350 м/мин
Изпитание № 4: 6-годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 238.2.1, таблица А по хронометър
Височина: 120 см
Темп: 350 м/мин
Изпитание № 5: 6-годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 238.2.1, таблица А по хронометър
Височина: 130 см
Темп: 350 м/мин
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II ден

12.08.2018 г. (неделя)

КВАЛИФИКАЦИОНЕН ТУРНИР
Начало: 10:00 часа
Изпитание № 6: Х паркур и понита
Начало: 11:00 часа
Изпитание № 7: Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи
турнири за юноши до 14 г. и аматьори
височина на препятствията 100 см
• паркур за стил
Изпитание № 8: Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи
турнири за юноши до 14/15 г. и аматьори
• височина на препятствията 115 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.
Изпитание № 9: Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и
група Б
• височина на препятствията 125 см
• две фази чл. 274.5.6
Изпитание № 10: Клас Л: 7 г. коне ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши
до 18 г.
• височина на препятствията 130 см
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•

две фази чл. 274.5.6

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 съпътстващи турнири да участват в изпитания за 5 г.
коне с отделно класиране, но само с коне 6 годишни и по-възрастни. Класирането им
става по чл. 238.1.1.
Изпитание № 11: Клас Т: съпътстващ турнир
• височина на препятствията 140 см
• чл.238.2.1 по хронометър
Такса участие за квалификационния турнир: 30 лв./кон
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Национален турнир
III ден

17.08.2018 г. (петък)

Начало: 9:00 часа
Изпитание № 12: Х паркур и понита
Начало: 10:00 часа
Изпитание № 13: 5 годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 274.5.6 – две фази
Височина: 110/115 см
Темп: 350 м/мин
Награден фонд:
1000 лв:
1во: 350 лв. 2ро: 250 лв. 3то: 170 лв.

4то: 130 лв. 5то: 100 лв.

Начало: 17:00
Изпитание № 14: 4/5-годишни коне, деца и аматьори
Барем А, член 274.5.6 – две фази
Височина: 95/105 см
Темп: 350 м/мин
Децата стартират при 4 г коне
Aматьорите стартират по избор при 4 г коне или при 5 г коне
Класирането за аматьори при 4 г коне и при 5 г коне е отделно. Един кон може да
участва само в едно от двете класирания.
Награден фонд за 4/5-годишни коне:
900 лв.
1во: 320 лв. 2ро: 220 лв. 3то: 150 лв. 4то: 120 лв. 5то: 90 лв.
Деца - предметни награди
Награден фонд за Аматъори при 4 г коне:
300 лв.
1во: 150 лв. 2ро: 100 лв. 3то: 50 лв.
Награден фонд за Аматъори при 5 г коне:
350 лв.
1во: 170 лв. 2ро: 120 лв. 3то: 60 лв.
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Изпитание № 15: 6 годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 269.5, нарастваща трудност с жокер
Височина: 120 см
Темп: 350 м/мин
Награден фонд:
1300 лв.
1во: 450 лв. 2ро: 330 лв. 3то: 250 лв.

4то: 150 лв. 5то: 120 лв.

Изпитание № 16: 6 годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 238.2.1, по хронометър
Височина: 130 см
Темп: 350 м/мин
Награден фонд:
2000 лв.
1во: 650 лв. 2ро: 500 лв. 3то: 420 лв.

4то: 250 лв.

5то: 180 лв.
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IV ден

12.08.2017 г. (събота)

Начало: 9:00 часа
Изпитание № 17: Х паркур и понита
Начало: 10:00 часа
Изпитание № 18: 5 годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 238.2.1, по хронометър
Височина: 115 см
Темп: 350 м/мин
Награден фонд:
1300 лв.
1во: 450 лв. 2ро: 330 лв. 3то: 220 лв.

4то: 170 лв.

5то: 130 лв.

Начало: 17:00 часа
Изпитание № 19: 4/5-годишни коне, деца и аматьори
Барем А, член 274.5.3
Височина: 100/105 см
Темп: 350 м/мин
Децата стартират при 4 г коне
Aматьорите стартират по избор при 4 г коне или при 5 г коне
Класирането за аматьори при 4 г коне и при 5 г коне е отделно. Един кон може да
участва само в едно от двете класирания.
Награден фонд:
1100 лв.
1во: 380 лв. 2ро: 280 лв. 3то: 200 лв. 4то: 140 лв. 5то: 100 лв.
Деца -предметни награди
Награден фонд за аматьори при 4 г коне:
350 лв.
1во: 170 лв. 2ро: 120 лв. 3то: 60 лв.
Награден фонд за аматьори при 5 г коне:
400 лв.
1во: 200 лв. 2ро: 130 лв. 3то: 70 лв.
Изпитание № 20: 6 годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 274.5.6 две фази
Височина: 125 см
Темп: 350 м/мин
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Награден фонд:
1700 лв.
1во: 550 лв. 2ро: 450 лв. 3то: 330 лв.

4то: 220 лв.

5то: 150 лв.

Изпитание № 21: Гранд При Купа Бургас: 6 годишни и по-възрастни коне
Барем А, член 238.2.2 еднократен бараж
Височина: 130-135 см
Темп: 350 м/мин
Награден фонд:
4500 лв.
1во: 1700 лв. 2ро: 1200 лв. 3то: 700 лв.

4то: 550 лв.

5то: 350 лв.

Приз „Най-добър състезател в турнира” (на база резултатите от изпитания 16 и 21)
– премия в размер на 600 лв. и купа „Бургас”.
Jump and Drive: 5 годишни и по-възрастни коне
Барем C
Брой участници 15
Квалифицират се най-добрите по пет ездачи от изпитания 13, 15 и 16. Конят с
който участват е по техен избор. Състезателите трябва да имат валидни шофьорски
книжки. Ако някой от квалифицираните състезатели се откажи последователно
добива право на участие следващия класиран състезател в изпитание 16, ако той
откаже - от изпитание 15, ако и той откаже – следващия от изпитание 14. Един
състезател има право да стартира само с един кон.
Височина: 110 см
Темп: 350 м/мин
Награден фонд:
800 лв.
1во: 300 лв. 2ро: 200 лв. 3то: 140

4то: 100 лв

5то: 60 лв.

Организаторите си запазват правото да внасят изменения в програмата, които не влияят на
наградния фонд.
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