КМЕТСТВО – БУТАН

3326,село Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул.”Г. Димитров” №56
тел/факс 09168 20-40, e-mail: kmetstvo.butan@gmail.com

ПРОГРАМА
ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ
06.05.2019 г.
ККС с.Бутан, обл. Враца
І. Организатор: Кметство с. Бутан, ККС- Бутан
ІІ. Съдийски състав :
съдии: Борис Павлов
Юлия Младенова
Паркур майстор: Трифон Дацински
Стюард:
Мартина Фергуц
ІІІ. Специфични технически условия :
1. Тревен плац с размери 80/100
2. Загряващ плац: Пясък
ІV. Покани :
Организационният комитет има удоволствието да покани всички клубове, членове
на БФКС.
V. Предложени условия :
Предвид невъзможността на ККС- Бутан да предостави боксове за настаняване на
коне, Организаторите не поемат отговорност за настаняване на коне идващи от
други бази.
VІ. Такса за участие : 20лв. на старт., деца без такса
VІІ. Записвания : Краен срок за записване – 5 май 2019 г. при Ваня Атанасова тел:
0883487234, email: kmetstvo.butan@gmail.com След тази дата таксата участие е 30 лв
на старт.
VІІІ. Разни :
1. Турнирът се провежда съгласно правилата на ФЕИ по прескачане на препятствия
2. Турнирът по прескачане на препятствия се провежда в един ден .
3. Награден фонд – паричен, купи и розетки за конете до 3-то място 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 за деня.
8. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието
(в състезателен плац, падог за загрявка песечен, 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.
ІХ. Програма на състезанието :

06.05.2019 г., понеделник
Начало на състезанието - 11.00 часа.
Начало – 11.00 часа.
Изпитание № 1 – Х паркур отворен за деца и пони ездачи
Таблица А чл. 238.1. 1 - без хронометър.
Височина 60 см.
Награди: Всички състезатели , завършили без наказателни точки секласират на едно и
също място и се награждават с розетки
Изпитание № 2 – ПАркур за юноши до 14 год., млади коне 4/5 год. и аматьори с
височина на препятствията до 90/100 см.
- 4/5 год коне по чл. 238.1.1 без хронометър с повдигане за 5 годишните коне.
- Юноши до 14 год и аматьори се оценяват по таблица А чл 238.2.1
Награди – юноши до 14 год.: купа за 1-во място, предметни награди и розетки за
конете до 3-то място
Награди – млади коне 4 год.: купа за 1-во място, парични награди и розетки за конете
до 5-то място
Награди – млади коне 5 год.: купа за 1-во място, парични награди и розетки за конете
до 5-то място
Награди – аматьори: купа за 1-во място, парични награди и розетки за конете до 3-то
място
Изпитание № 3 – Отворен паркур за 5 год и по-възрастни коне. Височина на
препятствията до 120 см. Изпитание две фази чл.274.5.3 /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: купа за първо място, парични и розетки за конете- до пето място.

Гладки над препускания на 1400 метра
- Награди- 1400 метра – парични и розетки до трето място,купа за първо място
Изпитание № 4 – Отворен паркур за 6 год. и по възрастни коне Височина на
препятствията до 125см. С еднократен бараж – чл.238.2.2.
Награди: купа за първо място,парични и розетки за конете- до пето място място.
Гладки над препускания на 1600 метра
- Награди- 1600 метра – парични и розетки до трето място,купа за първо място

