НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ВСЕСТРАННА ЕЗДА
1 - 3 Май 2018 г.
I.

Организатори:
Българска федерация по конен спорт, СЕК „Кентавър-Русе“, Община Русе и „Промонт“ ООД

II.

Технически условия:
Състезанието ще се проведе на открито

III.

IV.

Съдийски състав:
Съдии:
Председател
Съдия

Юри Вълев
Веселина Соколова

Секретар:

Роза Стефанова

Технически делегат:

Митко Далаков

Строител кросово трасе:

Илиян Искъров

Строител паркури:

Илиян Искъров

Стюарди:

Таня Марчева

Организационен комитет: ☎ 0890 384 441, ilian.iskarov@gmail.com
Илиян Искъров
Милка Трифонова
Елена Игнатова
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V. ПРОГРАМА - ГРАФИК
23. 04.2018 г

Понеделник
Проверка подготовка трасе и съоръжения – Технически делегат

30.04.2018 г.

Понеделник
Посрещане на отборите и настаняване

1.05.2018 г.

Вторник
Посрещане на отборите и настаняване
Оглед на трасетата

11:00 ч.

Ветеринарен преглед

12:30 ч.

Техническа конференция

14:00 ч.

Изпитание по Обездка
Клас Деца, Аматьори, 4 годишни коне
5 годишни коне, Група Б, юноши 15 г. участващи първа година
Клас ИНТРО 6 годишни и по-възрастни коне, Клас Юноши 15 – 18 години

2.05.2018 г.
10:00 ч.

Сряда
Изпитание Крос-кънтри
Клас Деца, Аматьори, 4 годишни коне
5 годишни коне, Група Б, юноши 15 г. участващи първа
година
Клас ИНТРО 6 годишни и по-възрастни коне, Клас
Юноши 15 – 18 години

3.05.2018 г.
10:00 ч.

Четвъртък
Изпитания по Прескачане на препятствия
Клас Деца, Аматьори, 4 годишни коне
5 годишни коне, Група Б, юноши 15 г. участващи първа година
Клас ИНТРО 6 годишни и по-възрастни коне, Клас Юноши 15 – 18 години
Награждаване на победителите

13:30

* Забележка


Всички ездачи да разполагат с нагръдни пликове за номера върху протекторните жилетки
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VI. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Клас Деца, Аматьори, 4 годишни коне
Тест по обездка
Тест по крос кънтри
Деца и
Дължина
1040 м
Аматьори:
Брой препятствия/скокове
10
Отборен тест
Темп
400 м/мин
Деца
Контролно време
2:36 мин
Височина на препятствията
80 см
4 годишни коне:
Втори тест за 4
годишни коне

Тест по прескачане
Дължина
Брой скокове
Темп
Височина на препятствията

500 м
до 11
350 м/мин
90 см

Клас Юноши 15 години участващи за първа година, 5 годишни коне, Група Б
Тест по обездка
Тест по крос кънтри
Тест по прескачане
Юноши:
Дължина
2000 м Дължина
до 600 м
Тест FEI 2015
Брой препятствия/скокове
15/17 Брой скокове
до 11
1*B
Темп
500 м/мин Темп
350 м/мин
Контролно време
4:00 мин Височина на препятствията
100 см
5 годишни коне Височина на препятствията
90 см
и Група Б:
Интро 2018 г.
Клас ИНТРО и юноши до 18 год.
Тест по обездка
Тест по крос кънтри
Дължина
2330 м
Тест FEI 2015
Брой препятствия/скокове
18/23
1*B
Темп
500 м/мин
Контролно време
4:40 мин
Височина на препятствията
105 см

Тест по прескачане
Дължина
Брой скокове
Темп
Височина на препятствията

до 600 м
до 10-11/12
350 м/мин
110 см

VII. НАГРАДИ

Награждаването ще се извърши след приключване на изпитанието по Пескачане на препятствия от всички
класове
НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Първите 5 класирали се в съответните класове се награждават с розетки, а първият тандем с купа.
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VIII. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

I.









Условията за участие са регламентирани в Правилата на ФЕИ за дисциплината и НАРЕДБА за
организиране и провеждане на първенства и турнири, включени в държавния спортен календар през
2018 г на БФКС.
За гостите на турнира ще бъдат предоставени 26 бокса:
- 16 бокса в Карантинна база
- 4 в Клуб по конен спорт Русе (базата на Г. Георгиев преди Хиподрум Русе)
- 6 бокса в ККС БТБ (конюшнята на М. Методиев в Хиподрум Русе)
Организационния комитет осигурява постел за боксовете.
Заявки за участие се приемат до 25 април 2018г.
Заявени за участие коне по клубове:
- ККС Кабиюк
- 4 коня
- ККС Олимпик
- 3 коня
- ККС Божур
- 1 кон
- ККС Тракенен
- 1 кон
- ККС Елит
- 3 коня
- ККС Калоян 92 - 14 коня
ОБЩО:
- 26 коня
Забележка: Не се приемат допълнително заявки поради невъзможност за настаняване на конете.
Желаещите да участват в изпитанията по Прескачане на препятствия, извън състезанието, също могат
да направят своите заявки до горе упоменатата дата.

Моля изпращайте писмени заявки на bef@horsesportbg.org, ilian.iskarov@gmail.com
Заявките трябва да съдържат – име на клуб, име и възрастова група на ездача, име на коня и класът в който
ще участва. Формулярите ще бъдат публикувани в сайта на БФКС.
II.




Такси за участие
Такса бокс – 20,00 лв.
Такса организационни /съгласно Наредбата на БФКС/ – 20лв.
Таксата за участие в изпитанията по Прескачане на препятствия - 30 лв./паркур.
IX. РАЗНИ



Състезатели НЕ спазващи Кодекс за поведение на БФКС, отнасящи се грубо със своя кон по време на
състезанието (в състезателен плац,тренировъчен манеж или плац,конюшни), където и когато и да е по
време на състезанието, подлежат на незабавно дисквалифициране от участие. Това ще се счита за
нарушение на хартата за хуманно отношение с конете на FEI.



Организационният комитет не поема никаква отговорност за материални щети,нещастни случаи или
болести и травми на коне и ездачи.
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Всички коне трябва да притежават паспорти,оформени съгласно изискванията по Наредба на БФКС за
организация и провеждане на първенства и турнири през 2017 г.(отразени ваксинации и изследвания)
и регистрирани във ВЕТ ИС.



Транспортирането на коне да се извършва при спазване на изискванията за хуманно отношение по
време на транспорт,посочени в Закона за ветеринарномедецинската дейност.



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