
 

 

 

Kритерии за избиране на национален отбор 

за Балкански Шампионат по издръжливост 

Баланският шампионат ще се проведе в Едирне, Турция на 12-14.10.2018г. 

Ако до 30.06.2018 г не бъдат разрешени ветеринарните проблеми в Турция, Балканският 

шампионат ще се проведе в Буфтеа, Румъния на 7-9.09.2018 г. 

Критерии, на които трябва да отговарят конете, желаещи да влязат в състава на 

националния отбор за Балканиадата по издръжливост. 

1. Коне навършили 6 години и по-възрастни 

2. Покрили задължителните национални квалификации – 2 успешни езди на 80 км с 

ограничение на скоростта! Задължително условие е, конят да има участие през 

годината на дистанция от минимум 80 км. 

3. валиден БГ паспорт, микрочип 

4. Коректно изпълнена и вписана в паспорта ваксинална схема за Инфлуенца: 

- базисна ваксинация: 2 ваксини поставени в интервал между 21-92 дена /коня може 

да участва не по-рано от 7 дена след поставянето на втората ваксина/ 

- първа бустер ваксинация: 1 ваксина поставена 6 месеца + 21 дена след втората 

ваксина от базисната ваксинация/коня може да участва не по-рано от 7 дена след 

поставянето на ваксината/ 

- реваксинация: на всеки 6 месеца + 21 дена /коня може да участва не по-рано от 7 

дена след поставянето на  ваксината/ 

5. Покрили успешно изискванията в контролното! 

Изисквания за контролното 

 дата за контролното - датата и мястото ще  бъдат уточнени след като стане ясно 

къде и кога ще се проведе балканиадата 

 Дистанция за контролното 40 км разделени в 2 етапа. 

 1 етап – 25 км – по пресечен терен, скорост 12-15км/h според условията на терена. 

Възможно най-бързо възстановяване и представяне на ветеринарен преглед. 

 2 етап – 15 км – равен терен подходящ за галопиране, скорост не по-малка от 16 

км/h! Възможно най-бързо възстановяване и представяне на ветеринарен преглед 



   

2 

 

 Представяне на конете за последен преглед – метаболитно състояние и тръс, 2 часа 

след приключване на контролата. 

 Най-важни критерии са: време за възстановяване, метаболитен статус, представяне 

на тръс, общо състояние на коня 

 

 

От проведеното контролно ще се определят 5 коня за национален отбор за Балканиадата, 

чийто разноски за участие се поемат от Федерацията. Има възможност да пътуват още 3 до  

4 състезателни двойки за индивидуално класиране (зависи от регламента на състезанието) 

на собствени разноски. При свободни места, могат индивидуалните коне да пътуват в 

камиона с тези на отбора без допълнително заплащане.  

След определяне на участниците в Балканиадата е необходимо всеки състезател да 

направи: 

1. ФЕИ регистрация на кон и ездач х 30 лв = 60 лв, ако нямат такава за 2018 г., ФЕИ 

паспорт на кон – 340 лв., ако няма валиден. 

2. Изследване за Инфекциозна анемия /направено не по-рано от 21 дена преди 

състезанието/ .  

Критериите са утвърдени от УС с протокол No 2 решение No 9 от 01.03.2018 

 

Иван Стойчев 

Председател Комисия по неолимпийски дисциплини 

 


