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ПРОГРАМА - ГРАФИК 
 

Държавно първенство клас CNC 2*, Н - 4 и 5 годишни коне, 
 група  Б, юноши 14/18 г.  

            Съпътстващи турнири: CCN 1*, Интро и аматьори 
 

19 - 21.10.2018 г.  
 

І. Организатор  
ККС”Калоян 92” - Арбанаси,  администриран от БФ Конен спорт 
 
ІІ. Технически условия 
1.Състезанието ще се проведе на открито 
 
ІII. Съдииски  състав: 
Съдии:      Крум Рашков, Веселина Соколова, Димо Христов 
Председател Жури на терен:  д-р Крум Рашков  
Ветеринарен лекар:   д-р Георги Димитров  
Секретар:    Теодора Костова   
Строител кросово трасе:  Тодор Кулов 
Строител паркури:   Тодор Кулов  
Стюард:    Боряна Крумова 
     

 
IV. Програма 
 

18  и 19.10.2018  Петък 
Пристигане на отборите 

11:30 ч.   Ветеринарен преглед  
12:15 ч.  Техническа конференция 
12:30 ч.   Преглед на кросовите трасета 
 
13:00 ч.  Изпитание по обездка кл 2 * 

 Тест FEI 2015 A -2*  

........ Изпитание по обездка кл. 1* и Юноши до 18 г. 

                               Тест FEI 2015 - A  

........   Изпитание по обездка«Интро» 

Тест «Интро» 2018 г.        

………. Изпитание по обездка кл. Н – 5год. и група Б 

 Тест «Интро» 2018 

......... Изпитание по обездка кл. Н – 4 год.  
втори тест за 4 годишни коне 

.........   Изпитание по обездка клас Юноши до 14 г. и Аматьори 

Тест: Отборен тест за деца    
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20.10.2017  Събота   
9:30 ч.  Изпитание Крос кънтри CNC 2*  .  

.......... Изпитание Крос кънтри CCN 1*  и юноши до 18г. 

.......... Изпитание Крос кънтри „Интро“ 

.......... Изпитание Крос кънтри клас Н – 5 год коне  

..........   Изпитание Крос кънтри клас Н – 4 год коне 

………… Изпитание Крос кънтри тест Юноши до 14 г и Аматьори. 

   

 

 

 
21.10.2017  Неделя  
10:00 ч.  Изпитание по прескачане 2* и юноши до 18 год. - 120 см. 

.........     Изпитание по прескачане 1* и юноши до 18 год. - 115 см.  

.......... Изпитание по прескачане «Интро» - 110 см. 

………. Изпитание по прескачане клас Н - 5 год.  – 100см 

......... Изпитание по прескачане клас Н  - 4 год. – 90см 

……….. Изпитание по прескачане Юноши до 14 г. и Аматьори – 90 см. 

 

  

Награден фонд: 

Клас Н – 4 год.    1-во място 150лв 

    2-ро място 100лв 

    3-то място 50лв 

Клас Н – 5 год.    1-во място 150лв 

    2-ро място 100лв 

    3-то място 50лв 

Клас 2*    1-во място 1000лв 

    2-ро място 800лв 

    3-то място 600лв 

Юноши  14*18    предметни награди 

 

IV. Технически параметри 

Клас Н – 4 год. коне 

 
Тест по обездка  втори тест за 4 год. коне 
Тест крос кънтри  

Провежда се според Правилника по всестранна езда 
Дължина  2000 м 
Темп  450м/мин 
Контролно време  5 мин 
Брой препятствия/скокове до 18 
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Височина на препятствията  до 80 см. 
Храсти  до 130 см. 

Тест по прескачане на препятствия 
 Провежда се според правилника по всестранна езда  
 Дължина на паркура  до 500 м. 

Брой скокове     до 11 скока  
Темп      350 м/мин 
Височина на препятствията  до 90 см 
Без трипелбари и водно препятствие 
 
Крайно класиране: По правилника на FEI за дисциплината 

Клас Н – 5год. коне и  гр.Б 

 
Тест по обездка  Тест «Интро» 2018 
Тест крос кънтри  

Провежда се според Правилника по всестранна езда 
Дължина  2500 м 
Темп  500 м/мин 
Контролно време  5 мин 
Брой препятствия/скокове до 20 
Височина на препятствията  до 90 см 
 

Тест по прескачане на препятствия 
 Провежда се според Правилника по всестранна езда  

Брой скокове     до 11 скока  
Дължина на паркура   до 600 м. 
Темп      350 м/мин 
Височина на препятствията  до 100 см 
 
Крайно класиране: По правилника на FEI за дисциплината 
Тест крос кънтри 
Провежда се според Правилника по всестранна езда 
CCN 
 
Клас Юноши до 14 г. и Аматьори  
  
Изпит по Теория на ездата и конния спорт за юношите до 18 год. 
Юношите до 14 год. имат право да стартират с коне не по - млади от 6 
год. 
В изпитанието по прескачане на препятствия  за юноши до 14 г. 
изключването става при трето неподчинение на коня в паркура. 
Изпит по Теория на ездата и конния спорт за юноши до 14г.: 
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. 
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Тест по обездка     
Отборен тест за деца 
Тест крос кънтри  
Темп:      450 м/мин 
Брой препятствия:   13 мъртви  
Височина на препятствията:  до 80 см 
Дължина:    1200 м  
 
Тест по прескачане на препятствия 
Височина:     до  90 см 
Темп:       350 м/мин 
 
Крайно класиране за Юноши до 14 г.: 
 
Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
Крайният резултат от теоритичния тест, в н.т.  
 

Аматьори 
Тест по обездка Отборен тест за деца 
Тест крос кънтри 
Съгласно изискванията за юноши до 14 г. 
Тест по прескачане на препятствия 
Съгласно изискванията за юноши до 14 г. 
Крайно класиране: По правилника на FEI за дисциплината 
 
+ Техническия резултат от Тест по обездка 
+ Техническия резултат от Тест по крос кънтри 
+ Техническия резултат от Тест по прескачане на препятствия 
 Краен технически резултатю 
 
Крайно класиране Аматьори: По правилника на FEI за дисциплината 
Награди: Юноши до 14 г. 1-3-то място предметни награди 
 Аматьори: до 3то място розетки 
 
Клас“ Интро“ 
Тест по обездка 
Тест  FEI Интро 2018 г. 
Дължина 2000-3000 м 
контролно време 4-6 мин 
брой скокове 20-25 
темп 500 м/мин 
височина на препятствията до 105 см 
 
Тест по прескачане на препятствия 
Провежда се според Правилника по всестранна езда 
Брой препятствия/скокове до 10-11/ 12 
Дължина на паркура до 600 м 
Темп 350 м/мин 
Височина на препятствията до 110 см. 
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Крайно класиране: По правилника на FEI за дисциплината 
 

Клас CCN 1* и юноши до 18 год. 

Изпит по Теория на ездата и конния спорт за юношите до 18 год. 
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. 

 

Тест по обездка  изпълнява се тест FEI 2015 1*А 
Провежда се по Правилника  по всестранна езда  
Тест крос кънтри  

Дължина     3640/4680 
Темп     520 м/мин 
Оптимално време    7 - 9мин 
Брой препятствия/скокове   25/30  
Височина на препятствията  до 110 см.  
 

Тест по прескачане на препятствия 
Провежда се според Правилника по всестранна езда  
Брой препятствия/скокове   10-11/ 13  
Темп      350 м/мин 
Дължина на паркура   до 600 м. 
 
Крайно класиране: По правилника на FEI за дисциплината 
Награди: Юноши до 18 г. 1-3-то място предметни награди 
 

Клас 2*CNC 
 
Тест по обездка изпълнява се тестът – 2015 A 2* 
за Международни шампионати тест В (СІС). 
Тест крос кънтри 
Провежда се според Правилника по всестранна езда 
CNC 
Дължина 3025-3575 
Контролно време 5,30-6,30 мин 
Брой скокове до 27-32  
Темп 550 м/мин 
Височина на препятствията до 115 см 
Тест по прескачане на препятствия 
Провежда се според Правилника по всестранна езда 
Височина до 120 см 
Брой препятствия/скокове до 10-11/14 
Дължина на паркура до 600 м 
Темп 350 м/мин 
Крайно класиране: По правилника на FEI за дисциплината 

 

V. Разни: 
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1. Организационият комитет не поема никаква отговорност за материални щети, 
нещастни случаи или болести и травми на коне и ездачи. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Всеки начин на езда и всеки тренировъчен метод трябва да се съобразява с коня 
като живо същество, и не трябва да съдържа техники, считано  от ФЕИ за опасни. 

 
 
 
 


