
Лице за контакти: Камелия Едрева 

Тел: 0876 699 855 

 

 

 

 

Турнир JUMP&DRIVE 
КСБ „Хан Аспарух” 

10 Ноември 2018 г. 
 

 

 

I.Общи условия 

Статут: Турнир по покана 

Дисциплина: Прескачане на препятствия  

Дата: 10.11.2018 г.                         

Начало: 10:00 часа 

 

За потвърждение на участие: Росица Димитрова, тел: 0898 580 134    

 

 

С подкрепата на: 

КСБ „Хан Аспарух” 

ЕМСА Емералд 

ККС „Аватар” 

БФКС 
 

II. Организатори 

Конно - спортна база „Хан Аспарух”, Клуб по конен спорт „Аватар” 

EMCA Eмералд 

 

Организационен комитет: 

Камелия Едрева 

Венето Тенев 

Росица Димитрова 

 

III. Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината  

 

IV. Официални лица 

Съдия:   Боряна Крумова 

Строител паркур:  Янислав Николов 

Секретар:   Теодора Костова 

Стюарди:   Валентин Джавелков, Веселина Соколова 

Тайминг система:  Ангел Метаксов 

 

V. Специфични технически условия 

Състезанието ще се проведе на закрито 



Състезателен плац: пясъчна настилка: размер 60 / 40 м. 

Загряващ плац: закрит манеж; пясъчна настилка: 20 / 60 м.* 

 

*Забележка: Ако времето позволява, външните плацове ще бъдат използвани за 

загрявка 

 

VI. Покани 

 

Турнирът се провежда по покана.  

 

VII. Заявки 

 

За потвърждение на участие - Росица Димитрова, тел: 0898 580 134                                 

Краен срок за потвърждение  - 07.11.2018 г 

 

VIII. Условия 

 

Да се спазва правилника за вътрешния ред на КСБ „Хан Аспарух”. 

Такса за участие: БЕЗ ТАКСА 

 

Такса бокс 

БЕЗ ТАКСА 

 

IX. Разни 

 

Един състезател има право на един кон за участие 

Един кон имаправо на два старта за деня. 

Всеки състезтел, участваш в изпитание № 2,  трябва да има пълна и валидна книжка, 

удостоверяваща правомощие за управление на МПС и навършени 18г. 

 

NB!!! 

Ездач, отнасящ се грубо с кон по време на състезанието (в 

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

дисквалифициран.  
 

Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и 

обезпаразитяващи. 

Няма да се допускат в животновъдния обект на КСБ „Хан Аспарух” коне, които нямат 

редовни паспорти / т.е. паспорти без нанесени ваксини и изследвания за инфекциозна 

анемия и сап за 2018 год. / Паспортите на конете трябва да бъдат оформени според 

изискванията на Наредбата на БФ Конен спорт раздел ІV „Картотекиране на коне и 

необходими документи” и да са с редовни картотеки за 2018 г.  

 

 

 

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД: 

 

10 000лв 
 

 



ПРОГРАМА 

 

 

10.11.2018г. 

Начало: 10:00 часа 

 

 

Изпитание № 1: Отворен паркур , деца и аматьори Чл. 238.1.1 Таблица А без 

хронометър 

Височина:до 70 см 

Темп: 350 м/мин 

 

Награден фонд – Предметни награди 

 

Изпитание № 2: Паркур Jump & Drive  

 

Чл. 239   Таблица С 

Височина: 120 см 

Темп: 350 м/мин 

 

(За всяко съборено препятствие или съборен конус/топка се добавят 4 сек.) 

 

При удряне на колата в стойка на препятствие, стената на манежа или опасно 

каране, следва елиминация. 

 

Разпределение на наградния фонд, какво следва: 

 

I място:  3000 лв. II място:  2000 лв. III място:  1500 лв. 

IV място:  500 лв. V място:  500 лв. VI място:  500 лв. 

VII място:  500 лв. VIII място:  500 лв. IX място:  500 лв. 

X място:  500 лв. 

 

 

ТЕСТ ДРАЙВ: 

 

Всеки участник в изпитание № 2, трябва задължително да премине кратък инструктаж 

и тест драйв, поради спецификата на колата. 

Съсетазател, който не премине през тест драйв, няма да бъде допуснат до старт. 

 

Тест Драйвът може да бъде осъществен: 

 

На 09.11.2018г между 14:00 и 16:00ч на КСБ „Хан Аспарух” 

На 10.11.2018г между 08:00 и 10:00ч на КСБ „Хан Аспарух” 


