
   

  

www.konnabaza-bojurishte.com 

      

e-mail: d.koleva@polymex-bg.com 

Тел.:  0888 604 305 

 

 
 

 

 

Турнир  „Ген. Крум Лекарски” 

 

 

 

1. Общи условия  

Статут:   Отворен турнир  

Дисциплина:  Прескачане на препятствия 

Дати :  28.07.2018 

    

 

За заявки: 

Люба Аргилашка - +359 878510046; l.argilashka@gmail.com 

Димана Колева -  +359 888 604 305 ; kolevadimana@gmail.com 

 

2. Организатори 

Конна база „Ген. Крум Лекарски” - Божурище 

Клуб по конен спорт „Ген. Крум Лекарски”  

Със съдействието на БФКС и Община Божурище 

Организационен комитет: 

Председател:   Димана Колева  

Членове:             Люба Аргилашка   
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3. Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно:  Правилата на ФЕИ за 

дисциплината 

4. Официални лица 

 

1.Съдийско ръководство: 

Президент жури:   Крум Рашков 

Съдия:   Петър Марчев 

Главен секретар:   Теодора Костова 

Тайминг система: Ангел Метаксов 

Строител паркури:  Янислав Николов 

Стюарди:    Рая Цанкова 

Рая Владовска 

 

 

5. Специфични технически условия 

1.Състезанието ще се проведе на открито  

2.Състезателен плац :      пясък  -   80/40 м.  

3. Загряващ плац:      пясък  -  Размери 70 / 30 м.  

4. Конюшня условия за посрещане :  стационарни боксове – 22  

6. Заявки 

 Краен срок за подаване на заявката до 25.07.2018г. (сряда). 

7. Условия 

 1. Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база – 

Божурище. 

 2.Таксите правоучастие са на паркур, както следва: 
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Изпитание № 1 –  Пони и междинна категория – 40 лв 

Изпитание № 2 -    Отворен 4-годишни и по-възрастни, 

юноши до 14 и  аматьори  – 40лв. 

Изпитание № 3 -   Отворен 4-годишни и по-възрастни – 

50лв. 

Изпитание № 4  -  Отворен 5-годишни и по-възрастни – 

60 лв. 

В изпитанията № 1, 3, -  Юноши до 14г и деца с понита не 

заплащат такси участие. Децата имат отделно класиране. 

3. Такса бокс конюшня:  60 лв с постел 

4. Такса електричество за турнирни камиони – 10 лв 

5. Подаване на заявки след 15:00ч в петъчния ден ще се таксуват 

допълнително с 20лв 

8. Разни 

 

1. Състезател с един и същ кон има право да скачат по два паркура на 

ден. В един паркур имат право да участват с до четири коня.  

2. В категориите юноши и аматьори награждаването се извършва до 

3-то място. Във всички останали  изпитания  до пето място.  

3.   В изпитание № 2, № 3 юношите до 14 години   получават  

розетки, а аматьорите - купи /плакети. 

4.   В изпитание № 1   всички участници завършили чист паркур 

получават  розетки. 

5. Един кон може да участва в до две възрастови групи, ако покрива 

изискванията за тях. 
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6. Извън категориите си коне и състезатели могат да участват при 

желание в по-ниските класове при заплащане такса правоучастие без 

право на класация. 

11. Медицинско обслужване 

12. Ветеринарни изисквания за участие – Паспортите да бъдат с 

редовни ваксини, изследвания и обезпаразитяващи.  

13. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно 

средство и придружител, притежаващ документ за хуманно 

отношение. 

14. Без ветеринарен преглед. 

16. Двама състезатели с един и същи кон нямат право да се 

състезават в един и същи паркур. 

17. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието ( в 

състезателния плац, манежа за загрявка или в конюшните) ще бъде 

дисквалифициран. 

 

 

  Награден фонд за всеки кръг : 3000 лв. 

 

 

  

28.07.2018г.  (СЪБОТА) Начало:10:00ч 

 

1. Изпитание № 1: - Пони и междинна категория   

Член 238.1.1 – без хронометър 

Височина: 70/75 см  
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 Всички, завършили чист паркур получават розетки. 

Отделно класиране за деца с понита. Без такса участие. 

 

2.  Изпитание № 2:  -  Отворен паркур за 4-годишни коне и  аматьори, 

деца с понита  

Барем А, Член  274.5.6. две фази   

Височина: 100/105 см 

Темп: 350м/мин 

Награден фонд : (деца-розетки, аматьори – предметни награди, 

отворен паркур. 170/100/80/60/40лв.) 

 

3. Изпитание № 3:  ОТВОРЕН  за 4-годишни и по-възрастни коне  и 

юноши до 14 години 

Барем А, Член 274.5.6 две фази 

 Височина: 110/115 см 

Темп: 350м/мин 

Награден фонд: (220/120/90/70/50, деца – предметни награди) 

5. Изпитание № 5:  ОТВОРЕН - 5-годишни и по-възрастни коне   

Барем А, Член 274.5.6. две фази 

Височина: 120/125 см  

Награден фонд: (350/260/160/70/60) 
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