
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

по прескачане на препятствия клас Т, 

млади ездачи и Група Б 
КСБ Тракиец, с. Житница 

Дисциплина: Прескачане на препятствия 

Дата: 10-12 май 2019 г.  

С подкрепата на: 

І. Организатори  

Българска Федерация Конен Спорт, Спортен комплекс „Тракиец”, ККС„Тракиец” 

ІІ. Общи условия  

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината 

III.Съдийски състав:

Съдии: Крум Рашков, Люба Аргилашка, Нейчо Нейчев

Строител паркур: Теодор Шейтанов 

Стюарди: Иванка Минчева, Весела Илиева, Мартина Фергуц 

Секретар: Теодора Костова 

Ветеринарен лекар: д-р Гергана Найденова 
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Тайминг система: Ангел Метаксов 

IV.Заявки 

Краен срок за подаване на заявки Държавно първенство: 7.05.2019 г. 

Заявките да се изпращат на bef@horsesportbg.org  

V.Условия 

 1.Таксите правоучастие за Държавното първенство:  

Клас Т: 250 лв 

Група Б: 200 лв 

В тези такси се включват организационнна такса 50 лв./кон и такса допинг 

 2.Такса бокс: 

 2.1 Държавно първенство: 

Настаняването на конете е в палатки. Конете участващи в държавното 

първенство не заплащат такса бокс, ако са натанени в палатките. 

Ако конят не завърши Държавното първенство има право да се прехвърли в 

открития турнир, но заплаща такса бокс и такса участие по наредбата на 

отворения турнир. 

VI.Награден фонд 

  ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД за държавното първенство по Наредбата на БФКС: 

  ДП Клас Т и Група Б 13 000 лв. 

Клас Т    9 000 лв. 

В т.ч. 

Приходи от такси  2600 лв. 

Спонсорство   4000 лв. 

БФКС    2400 лв. 

Група Б   4000 лв. 
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В т.ч. 

Приходи от такси  2250 лв. 

БФКС    1750 лв. 

За клас Т и група Б: Разпределeнието на наградния фонд става по изпитания по дни както 

следва: 25% първи ден, 30% втори ден, 45% трети ден. 

Сумата се разпределя между 25% от участвалите в паркура коне. Държавният шампион 

получава медал и купа. 

Собствениците на конете медалисти са поканени на церемонията по награждаване. 

 
VII. Разни  

1. Кон, който участва в ДП и прекрати участието си, има право да скача и на открития 
турнир със същия или друг ездач, но заплаща такса бокс.  

2. Състезател участник в ДП, който откаже да участва в церемониите по представяне и 
награждаване ще бъде лишен от допълнителния награден фонд.  

3. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния 
плац, манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран.  

4. Ветеринарни изисквания – Паспортите да бъдат с редовни ваксини, изследвания и 
обезпаразитяващи. Важно!!! Няма да се допускат в животновъдния обект на СК 
Тракиец - Житница коне, които нямат редовни паспорти /т.е. паспорти без нанесени 
ваксини и изследвания за инфекциозна анемия и сап за 2019 г. /  

5. 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 2019 г.  

6. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител, 
притежаващ документ за хуманно отношение  

7. Организационният комитет си запазва правото да променя регламента.  
8. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни 

случаи, заболявания и травми при коне и ездачи.  
9. В Държавните първенства имат право да участват и чужди граждани, но без право 

на участие в крайното класиране. При участие на чужди граждани, в отделните 
изпитания се извършва двойно класиране, като чуждите граждани се награждават 
само с розетки. 
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ПРОГРАМА НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО 

9.05.2019 Четвъртък –  пристигане на отборите 

10.05.2019    Петък  

11:00 ч.  Ветеринарен преглед на конете за ДП 

13:30 ч.  Техническа конференция 

14:30 ч.  Изпитание № 1 – Група Б 

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1  120 см 

.........   Изпитание № 2 – Клас Т 

   Таблица С, чл. 239     135 см 

.........   Изпитание № 3 – Млади ездачи 

   Таблица С, чл. 239     125 см 
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11.05.2019    Събота 

14:00 ч.  Изпитание № 4 – Група Б 

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1.  120-125 см 

.........   Изпитание № 5 – Клас Т 

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1  140-145 см 

.........   Изпитание № 6 – Млади ездачи 

Таблица А по хронометър, чл.238.2.1  130-135 см 

 

12.05.2019    Неделя 

13:00 ч.  Изпитание № 7 – Група Б 

Таблица А, чл.238.2.2., еднократен бараж 125-130 см 

.........   Изпитание № 8 – Клас Т 

Два манша, 273. 3.3.2 и 273.4.3.   145 см 

.........   Изпитание № 9 – Млади ездачи 

Два манша, 273. 3.3.2 и 273.4.3.   135 см 

 


