
Лице за контакти: Анна Гочева 

Email: marketing@trakiec-bg.com 

тел: 0887 06 06 75 

0887 41 26 55 

Квалификация и турнир по прескачане на 
препятствия ТРАКИЕЦ 

22-23 Юни 2019г.

І. Общи условия 

Статут: Квалификация и открит турнир 

Дисциплина: Прескачане на препятствия 

Дата: 22-23.06.2019г. 

За заявки:Анна Гочева, тел: 0887 06 06 75 или 0887 41 26 55email: marketing@trakiec-bg.com 

Начало: 

22.06.2019 г.: 10:00 часа 

23.06.2019 г.: 09:00 часа 

С подкрепата на: 

ІІ. Организатори 

Спортен комплекс „Тракиец”; Клуб по конен спорт „Тракиец”съссъдействието на БФКС 

За настаняване на коне може да се обърнетекъморганизаторите:  

лице за контакт –Анна Гочева, тел.: 0887 06 06 75, marketing@trakiec-bg.com 

За резервации в хотел Тракиец: 0889 087 887 

mailto:marketing@trakiec-bg.com
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ІІІ. Общи условия 

Състезанието се провежда съгласно: Правилата на ФЕИ за дисциплината 

ІV. Официални лица 

Съдийско ръководство: 

Съдии: Валентин Божков, Нейчо Нейчев 

Строителпаркур: :Крис Ван Гелдер (Холандия, Level 3) 

Секретар:Вeляна Желязова

Стюард: В.Джавелков и В.Иванова 

Тайминг система: Ангел Метаксов 

V. Специфични технически условия

Състезанието ще се проведе на открито

Състезателен плац: пясъчно-текстилна настилка 72/45 м.

Загряващ плац: пясъчно-текстилна настилка 50/30 м

Условия за посрещане:

 Стационарни боксове в конюшня  10бр.,

 Сглобяеми боксове 90 бр.

VІ. Покани 

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

VІІ. Заявки 

Заявките да се изпращат Теодора Костова email: bef@horsesportbg.org 

Краен срок за подаването им е 20.06.2019 г. (четвъртък). 

VІІІ. Условия 

Да се спазва правилника за вътрешния ред на Конна база „Тракиец”. 

Таксите правоучастие са на паркур, както следва:  

Изпитание № Участват Височина 1ви ден Такса Височина 2ри ден Такса 

1, 6 Отворен паркур, деца и пони ездачи 60 см. 40 лв. 65 см. 40 лв. 

2,7 4/5годишни коне, аматьори и деца 90/100см. 50 лв. - - 

3, 8 5 годишни и по-възрастни коне, 

деца  
110см. 60 лв. 110см. 60 лв. 

4, 9 6 годишни и по възрасни коне, 

юноши 
120см. 60 лв. 125см. 60 лв. 

5, 10 7 годишни и по-възрастни коне 135см. 70 лв. 

Клас Н, Л 4 /5 /6 и 7год.коне 90/110/120/125см. 50лв. 

*Децата в изп.N1,N2, N3, N6,N7 и N8 не заплащат такси участие ;

*Всеки аматьор да се определи при записване, в коя категория ще стартира. Има право на

отделно класиране в Изпитание № 2 и Изпитание №7, няма право на двойно класиране;

*Всеки Юноша до 18 г.да се определи при записване, в коя категория ще стартира. Има право

на отделно класиране в Изпитание № 4 и Изпитание №9, няма право на двойно класиране;

Такса бокс  за дните на турнира (от четвъртък до неделя):

 конюшня 150лв.

 мобилен бокс 80 лв.

 За бокс с талаш се доплаща 40лв.

!!!! При настаняване без пренощуване на коня – 40лв. 

Такса електричество за турнирни камиони – 10 лв. на ден. 

!!!Подаване на заявки след 15:00часа в петъчен ден и след 18:00часа в събота ще се таксува 

20лв.!!! 
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ІХ. Разни 

1. Един кон има право да скача по два различни паркура на ден:

с един и същ състезател

с двама различни състезатели, дори да са в една категория, но в различни изпитания

2. Един състезател има право да участва в един паркур с максимум до четири коня.

3. В категориите деца, юноши и аматьори награждаването е до трето място.

4. В категориите 4/5 годишни коне наградния фонд се разпределя по равно между заелите

първите три места според грешките допуснати в основния паркур. Всички състезатели с

равни грешки се класират на едно и също място

5. В категориите  5 и 6  годишни и по-възрастни коне награждаването е до пето място.

6. В изпитание №1 и № 6 се награждават първите три места според грешките допуснати в

основния паркур. Всички състезатели с равни грешки се класират на едно и също място

7. В Изпитания №2 и №7аматьорите са с отделно класиране и получават розетки и

предметни награди

8. В изпитание №3 и №8 за децата има отделно класиране и получават розетки и

предметни награди.

9. В изпитание№2  при подаване на заявка всеки участник от категориите деца и аматьори,

да определи преди или след повдигането ще участва, класирането ще бъде общо,

независимо от височината, която ще избере състезателят.

10. В изпитание № 4 и № 9 юношите са с отделно класиране и получават розетки и

предметни награди.

11. Всеки юноша и аматьор при записването си определяя като юноша, аматьор или

редовен състезател ще участва с даден кон. Няма право на двойно класиране.

12. В изпитанията от квалификацията Клас Н и Клас Л се награждават 25% от участвалите

коне, но минимум 3 коня.

13. Ездач, отнасящ се грубо със своя кон по време на състезанието (в състезателния плац,

манежа за загрявка или в конюшнята) ще бъде дисквалифициран.

14. 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 нанесении ваксини и изследвания за инфекциозна 

анемия и сап за 2019 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 2019 г.  

15. Транспортът да се извършва от лицензирано транспортно средство и придружител,

притежаващ документ за хуманно отношение

16. Организационният комитет си запазваправото да променя регламента, които не касаят

наградния фонд.

17. Организационният комитет не носи отговорност за материални щети, нещастни случаи,

заболявания и травми при коне и ездачи.
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Общ награден фонд за турнир и квалификация: 

7 800лв. 

22.06.2019 г. (Събота)

Начало 10.00 ч. 

Изпитание №1: Отворен паркур, деца и пони ездачи 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 60 см 

Темп: 325 м/мин 

Изпитание №2: Паркур за 4/5 годишниконе, деца и аматьори 

Член 238.1.1 - 4/5 годишни коне без хронометър, състезатели с равни наказателни точки се 
класират на едно и също място 
Чл. 238.2.1 Таблица А по хронометър- Деца и Аматьори 
Височина: 90/100 см с повдиганеза 5 годишниконе 

Темп: 350 м/мин 

Награденфонд: аматьори (розетки и предметнинагради), 
 4/5 годишниконе :общ награден фонд за паркура 500лв.

Понитата са в отделно класиране. Нямат право на класиране с юноши 14 год. с големи коне. 

Изпитание №3: Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и деца 

Чл.274.2две фази 

Височина: 110см. 

Темп: 350 м/мин 

Награденфонд:деца(розетки и предметнинагради), 

(5годишнии по-възрастни коне): 270/200/110/70/50лв. 

Изпитание № 4: Паркур за 6годишни и по-възрастни коне и юноши 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина:120 см  

Темп: 350 м/мин 

Награденфонд:юноши(розетки и предметнинагради), 

(6год. и по-възрастни): 350/260/160/70/60лв 

Изпитание № 5: Паркур за 7годишни и по-възрастни коне 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 135 см  

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: 460/350/210/110/70лв 
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23.06.2019 г. (Неделя)

Начало 09.00 ч. 

Изпитание №6: Отворен паркур, деца, пони ездачи 

Чл. 238.1.1 Таблица А без хронометър 

Височина: 65 см 

Темп: 325 м/мин 

Изпитание №7: Паркур за деца и аматьори 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: 90см. 

Темп: 350 м/мин 

Награден фонд: за деца розетки, аматьори(розетки и предметни награди)
Понитата са в отделно класиране. Нямат право на класиране с юноши 14 год. с големи коне. 
КласH:Квалификация за 4годишни коне 

Височина на препятствията 90см. 

Паркур за стил  

Общ награден фонд 500лв. 

Клас Н:Квалификация за 5годишни коне 

Височина на препятствията 110см. 

Паркур за стил  

Общ награден фонд 500лв. 

Изпитание №8: Паркур за 5годишни и по-възрастни коне,

деца 

Чл.238.2.1 Таблица А по хронометър 

Височина: до110см. 

Темп: 350 м/мин 
Награден фонд: за деца (розетки и предметни награди) 

за 5 годишни и по-възрастни коне: 270/200/110/70/50лв. 

Клас Л: Квалификация за 6годишни коне 

Височина на препятствията 120см. 

чл. 274.2. двефази (задължителносеяздят и дветефази, 

класиранетосеизвършваотобщиясборн.т. отдветефази и времетоотвторафаза) 

Общ награден фонд 

Клас Л: Квалификация за 7годишни коне 

Височина на препятствията 125см. 

чл. 274.2. двефази (задължителносеяздят и дветефази, класирането се извършва от 

общия сбор н.т. от двете фази и времето от втора фаза 

Общ награден фонд 500лв. 

Изпитание № 9: Паркур за 6годишни и по-възрастни коне и

юноши 

Чл. 274.2 специални две фази 

Височина: до125см. 

Темп: 350 м/мин 
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Награденфонд:юноши(розетки и предметни награди) 

6годишнии по-възрастни коне: 350/260/160/70/60лв. 




