
Р Е Г Л А М Е Н Т 
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ  
 29.07.2018 год.гр.ВЪРШЕЦ 

 
І. Общи условия 
1. Описание на състезанието 
Статут: Турнир по покана 
Дисциплина: прескачане на препятствия 
Дата: 29.07.2018г. 
Адрес за кореспонденция / заявки: Теодор Попов - 0878191498  
2. Организатори 
Клуб : ККС Вършец 2014  и Община Вършец 
 
 
Състезанието се провежда съгласно:  Правилника на ФЕИ за дисциплината и Наредбата на БФКС за 
2018 год. 
 
ІІ. Официални лица 
 
1.Съдийско ръководство: 
 
Съдии:   Таня Марчева 
   Юлия Младенова  
Строител паркури:  Трифон Дацински 
Стюард:   Петър Марчев 
 
ІII. Специфични технически условия 
 
1.Състезанието ще се проведе на  - открито 
2.Състезателен плац:  - пясъчен 65/45  
3. Загряващ плац: -пясъчен 55/45 
 
IV. Покани 
Всички клубове членове на Българска федерация  конен спорт 
 
V. Заявки 
 
Срок за подаване на заявката:  28.07.2017. до 15.00 часа  на Теодор Попов - 0878191498  
 
Такса правоучастие: 10 лв на кон на паркур 
 
Такса бокс: няма 
 
 
VІ Разни 
 
Програма на турнира: начало 11:00ч. 
 
Класиране: до 4 място 
 
 



ПРОГРАМА 
11:00 ч. Изпитание № 1 : - „Х“ паркур с височина на препятствията до 70 см. 

чл.238.1.1 без хронометър 
Награждаване : Купа,медали, розетки и грамоти 

 
Изпитание № 2 :  - паркур  за 4/5 год.коне, деца и аматьори. 

Височина на препятствията до 100/105см. 
Чл.238.1.1 без хронометър за 4/5 годишни коне 
Чл. 238.2.1. по хронометър деца и аматьори 
Награждаване: деца купа, медали , розетки и грамоти 

          Аматьори – купа, медали, розетки, грамоти - 100лв/50лв/40лв/30лв 
4/5 год.коне – 170лв/120лв/70лв/50лв  - купа, медали, розетки и 
грамоти 

 
Изпитание № 3 :  -  щафета - отбори могат да се състоят от: 

1. дете (90/100 см.) и професионалист (110/115 см. )  
2. аматьор  (90/100 см. ) - професионалист  (110/115 см.) 
Чл.268.1.1. и 2.1.1 и 2.1.2 по хронометър  
В това изпитание не могат да вземат участие 4 годишни коне 
Награждаване:  250лв./150лв./100лв./60лв. – купа, медали, розетки и грамоти  

 
Изпитание № 4 :  - 6 годишни и по- възрастни коне  

Височина до 120 см  
    Чл.274.5.6. две фази 

Награждаване: 270лв/170лв/120лв/70лв – купа, медали , розетки и грамоти  
 
Общ награден фонд: 2200лв 
 
 
VIII Приложение: 
 
1. Ветеринарни изисквания за участие – Всички коне трябва да притежават редовно оформени 
паспорти съгласно ветеринарните изисквания. 
 
Забележка: ездачи отнасящи се грубо със своя кон се елиминират за цялото състезание. 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 


