ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ HA БЕГОВИЯ СЕЗОН
I. Нередовни коне - чиито родители имат проблеми с племенната книга:
- 2 год. - не могат да участват в бягания от I-ва група, приз „Президиум” и Деня
на българския конепроизводител.
- 3 год. - не могат да участват в бягания с бал над 5 000 и Деня на българския
конепроизводител.
- 3+ год. - не могат да участват в бягания с бал над 5 000 и Деня на българския
конепроизводител.
II. He сe допускат до бягания коне от списъка с проблемно родословие, внесени
от Турция.
III. Награди
1. Гара от I-ва група се провежда при участие най-малко на 4 коня.
2. Награди от I-ва група се изплащат до IV-то място.
3. Коне могат да бягат I-ва група само, ако имат класиране на платено място в
групова призова гара.
4. Призови гари се провеждат при участие най-малко на 6 коня с награди до IVто място.
5. Обикновени гари се провеждат:
- с участие най-малко на 5 коня с награди до III-тo място.
- с участие най-малко на 8 коня с награди до IV-то място.
6. При участие на 12 и повече коня наградите са до V-то място.
IV. При положителен резултат от допинг контрол разходите за теста са за
сметка на собственика.
Кон за който се докаже чрез анализ, че му е приложена забранена субстанция
/вещество/ в деня на състезанието, неговият собственик и треньор търпят следните
санкции:
- Еднократна глоба по 2 500 лв.
- За две години се отнемат правата /лиценза/ на треньора.
- За две години се отстраняват от състезание конете на собственика.
V. При въвеждане в заблуждение на БНАКН и /или/ съдийската комисия чрез
опит „за” и /или/ предоставяне на неверни данни за коне, треньори, жокеи се
отстраняват от участие в 6 състезания на всички коне на съответния собственик и
треньор нарушител.
VI. Такса за участие - 2,5% от наградния фонд.
VII. Теглото на жокея със седло /комплект/, каска и нагайка:
- за двегодишни коне - 56 кг с допуск до + 1 кг
- за тригодишни коне - 57 кг с допуск до + 2 кг
- за четиригодишни и по-възрастни коне - 58 кг с допуск до +3 кг
- при смесено участие на жребци и кобили в бягания, кобилите във всички
възрастови групи имат облекчение 1 кг в теглото на жокея.

