
 

 

 

Kритерии за избиране на националните отбори  

за деца, юноши, млади ездачи и жени по прескачане на препятствия 

 

В рамките на пет одобрени състезания ще има паркури, които ще са контролни за 

определените възрастови групи.  

Всички паркури ще отговарят на определените и посочени по-долу параметри. Ще се 

взимат минимум два резултата (плюс Държавно първенство на съответна възрастова група 

за Балкански шампионат) на тандем.  

При жените контролно ще бъде Държавно първенство група Б.  

Също така ще важат и резултати приложени с протоколи от международни съзтезания от 

определените височини за отделните възрастови групи.  

Тандем не покрил изискванията за най-малко два резултата (плюс Държавно първенство 

за Балкански шампионат) няма да има право да конкурира националния отбор. На базата 

на тези резултати Комисията по прескачане на препятствия ще определи националните 

отбори за определените международни прояви заложени в календара (Купа на нациите, 

БШ, ЕШ).  

 При децата изискванията са 115 см за Балкански шампионат и 125 за Купа на 

нациите и Европейски шампионат 

 При юноши 125 см за Балкански шампионат и 140 см за Купа на нациите и 

Европейски шампионат 

 При млади ездачи 135 см за Балкански шампионат и 150 Купа на Нациите и 

европейски шампионат 

 При жени 125 за Балкански шампионат 

Контролните състезания са : 

1) 27 Април - Житница 

2) 19 Май - Божурище 

3) 25 Май - Царацово 

4) 2 Юни - Арбанаси 

5) 14 Юли - Садовец 
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Дати на Държавните първенства 

 Държавно първенство клас Т, група Б и Млади ездачи – 11-13 Май 2018, Житница 

 Държавно първенство деца и юноши 3-5 Август 2018 г. 

 

Контролните важат за избор на национални отбори за следните състеания 

 Купа на нациите за деца, купа на нациите юноши - 31.05-03.06.2018 Баболна, 

Унгария, CSIOCh, CSIOJ  

 Европейски Шампионат за деца, юноши и млади ездачи – 09-15.07.2018, 

Фонтебльо, Франция 

 Балкански шампионат за деца, юноши, млади ездачи и жени -29.09-2.01.2018 

 

Критериите са одобрени от Комисия по прескачане на препятствия на съвещание на 

15.01.2018 г в Пловдив и утвърдени от УС с протокол No 2 решение No 9 от 01.03.2018 г. 

 

С уважение 

Ангел Няголов  

Председател  Комисия по прескачане на препятствия 
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