
ПРОГРАМА 

 

за провеждане на открит турнир по прескачане на 
препятствия 

с. Малка Смолница 

25.05.2019 г. 
 

І. Общи условия 

Статут: Открит турнир 

Дисциплина: Прескачане на препятствия 

Дата: 25.05.2019г. 

Общ награден фонд за турнира (паричен и предметен): 2000 лв. 

За заявки участие:  имейл: bur@abv.bg 

 

ІІ. Организатори 

Община Добричка 

 Кметство с. Малка Смолница 

Клуб по конен спорт „Ангард”  

Със съдействието на БФКС 



 

 

 

Градински център "Хиподрума" & Пасифлора 

II. Технически условия:  

1. Състезанието ще се проведе на открито  

2. Състезателен плац: пясък 80/60 м  

3. Загряващ плац: трева/пясък 20/60 м  

Поради невъзможност, организаторите не поемат отговорност за 
настаняване на коне от други бази.  

III. Съдийски състав:  

Съдия: Галин Савов, Димо Христов   

Строител паркур: Желязко Димитров  

Стюард: Радостина Василева 

IV. Покани 

Поканени са всички клубове по конен спорт, редовно картотекирани в 
БФКС за 2019 г. 

V. Програма:  

Начало 11:00 ч.  



Изпитание № 1: Х паркур-  неучаствали коне и състезатели. 

чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 50 см 

Награждават се всички, преминали без грешка трасето, с медали. 

 

Изпитание № 2:  4/5 годишни коне, юноши и аматьори. 

член 238.2.1 Таблица А по хронометър 

член 238.1.1  - без хронометър за 4 год. коне 

Височина: 90-100см с повдигане за 5 годишни коне 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд:  

Аматьори: 60/50/40лв. и медали 

Юноши: 60/50/40лв. и медали 

4/5 годишни коне : 200/150/100лв. 

 

Изпитание № 3: 5 годишни и по-възрастни коне. 

Чл. 274.2.5 Специални две фази 

Височина: 115 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 250/170/130 лв. 

 

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

Чл. 238.2.2 еднократен бараж с повдигане 

Височина: 125 см 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 300/200/150лв.  



 

VI. Разни:  

1. Коне и състезатели, които не са картотекирани няма да бъдат допускани 
до участие.  

2. Един кон има право да участва в два паркура на ден.  

3. Без такси за участие. 

4. Награждаване до 3-то място за всеки паркур и съответната възрастова 
категория на ездачи и коне.  

5. Организационният комитет си запазва правото да променя програмата на 
състезанието.  

6. Организационният комитет не поема никаква отговорност за материални 
щети, нещастни случаи, болести или травми на коне и ездачи.  

7. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието(в 
състезателен плац, тренировъчен манеж или плац, конюшни) ще бъде 
дисквалифициран от участие. Това ще се счита за нарушение на хартата за 
хуманно отношение с конете на ФЕИ.  

8. Всички коне трябва да притежават паспорти оформени съгласно 
изискванията по Наредбата на БФ Конен спорт за организация и 
провеждане първенства и турнири през 2019 г. (отразени ваксинации и 
изследвания) и регистрирани във ВЕТ ИС. Транспортирането на конете се 
извършва при спазване на изискванията за хуманно отношение по време на 
транспорт посочени в Закона за ветеринарномедицинска дейност.  

9. Всеки начин на езда и всеки тренировъчен метод трябва да се съобразява 
с коня като живо същество, и не трябва да съдържа техники, считани от ФЕИ 
за опасни.  

 


