
П Р О Г Р А М А 
 

ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

„Панаирни дни 2018г.-Кнежа“ 

гр.Кнежа 

25.08.2018г. 

I. Организатор: Община Кнежа и ККС“Мизия“-Кнежа 

II.Съдийски състав : 
 
Съдии:  Крум Рашков 
  Валентин Митев  
Стюард:   Катя Биковска        

 

Паркур майстор: Валентин Митев 
 

III.Специфични технически условия : 

 
1. Тревен плац с размери 70/100 
2. Загряващ плац: трева/85-90/ 
 
IV. Покани : 
Организационният комитет има удоволствието да покани всички клубове, членове 
на БФКС. 
 
V. Предложени условия :  
Предвид невъзможността на ККС“Мизия“-Кнежа да предостави боксове за 
настаняване на коне, Организаторите не поемат отговорност за настаняване на коне 
идващи от други бази. 
 

VI. Такса за участие: 40 лв. на старт, деца без такса 
 

VII. Записвания : Краен срок за записване – 23.08. 2018 г. при М.Дреновски тел: 
0886845485 или на  bef@horsesportbg.org 
 

VIII. Разни : 
 
1.Турнирът се провежда съгласно правилата на ФЕИ по прескачане на препятствия 
1. Турнирът по прескачане на препятствия се провежда в един ден . 
2. Награден фонд - паричен, купа и розетки за всеки паркур и съответната 
възрастова категория на ездачи и коне. 

4. ОК не отговаря за повреди на коли и оборудване (вкл. щети от кражби или 
загуби). 
5. ОК си запазва правото да променя предварителната Програма при извънредни 
обстоятелства. Тези промени ще бъдат съобщени на всички заинтересовани лица. 
6. ОК не поема никаква отговорност за материални щети, нещастни случаи или 
болести на конете или участниците. 



7. Един кон може да скача не повече от два паркура. 
8. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието(в състезателен 
плац, падог за загрявка, тренировъчен манеж или плац, конюшни и двор до 
конюшни), ще бъде дисквалифициран от участие и глобен с 50лв.! Това ще се 
счита за нарушение на хартата за хуманно отношение с конете на FEI. 

 

IX. Програма на състезанието : 
 

Общ награден фонд: 3000 лв. 

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
25.08.2018г.- събота 

 

Начало - 11.00 часа. 
 
Изпитание № 1 - Х паркур - отворен паркур за деца и пони ездачи  
Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър Височина: 70см. 
Награди: всички състезатели завършили без наказателни точки се класират на І-во 
място - розетки 
 

Изпитание № 2 - Паркур за млади коне 4/5год., деца и аматьори,  

височина на препятствията до 100/105см  
Чл.238.2.1. по хронометър 
Награди: 
-деца-розетки 
-4/5 г. коне и аматьори-едно класиране 
І-во място-250лв. 
ІІ-ро място-200лв. 
ІІІ-то място-150лв. 
ІV-то място-100лв. 
 

Изпитание № 3-Приз „Роза Стефанова“ - Отворен паркур за 5 год. и по - възрастни 
коне.  

Височина на препятствията до 115см.  

Чл. 274. 5.3 две фази 

/Състезателите, наказани през първата фаза, се спират със сигнал на камбаната, 
когато преодолеят последното от първата фаза препятствие или са просрочили 
контролното време след пресичане на финалната линия на първата фаза. 
Състезателите спрени след първата фаза могат да бъдат класирани само след 
състезателите, които са участвали и в двете фази./ 
 

Награди: едно класиране 

І-во място-310лв./купа/розетка 
ІІ-ро място-220лв. /розетка 
ІІІ-то място-150лв. /розетка 
ІV-то място-120лв. /розетка 

 

 



Изпитание № 4 – Приз „Васил Фратев“ - Отворен паркур за 6 год. и по възрастни 
коне  

Чл.  238.2.2 еднократен бараж 

Височина на препятствията до 125 см.   
 

Награди: едно класиране 
І-во място-500лв./купа/розетка 
ІІ-ро място-400лв. /розетка 
ІІІ-то място-320лв. /розетка 
ІV-то място-280лв. /розетка 
 


