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IIoЛoTtЕHHЯ
Biдкpитий Кyбoк КCК <Klimеnkо Stablе)> з ПoДoЛaння ПrpешкoД (сsN 2*)

MЕTA I ЗABДAI{нЯ
Змaгaння ПрoBoдяTЬсЯ з МrTolo:

- зaЛyченt{я нaсrЛrння oблaстi дo зaнять фiзи.rнoro кyЛЬTypoЮ i споpтoм;
- ПoДaJlЬrшoТ пoпyляpизaцii Ta poзBиTкy кiннoгo спopTy в .(нiпpoпетpoвськiй

oблaстi;
- пi.цвищення сПopTивнoiмaйстеpнoстi кiннoтникiв oблaстi
. BияBЛrнття нaЙcильнitпих cПopTcМенiв oблaстi сеpе.ц Дopocлих веpшrникiв
- пiдгoтoBки кal{.циДaтiв Дo збipнoi кoМaн.ци oблaстi тa Укpaiни i yспirпних

-,,^--,-i -Bис ryulB cIIopTcМенlB IIa нaц1oнaЛЬниx зМaГal{нях.
1. СТPoки TA MICцЕ ПPoBЕДЕHtIЯ
Змaгaння пpoBoДяTЬ cя 22 - 24. О2 .20 1 8p нa TrpиTopii кCК кKlimеnko
stablе>!нiПpoПеTpoBськoi oблaстi' .{нiпpoпетpoBcЬкoГo paйoнy, I]ентp бiзнеcy тa
aкTиBIloГo вiдпоvинкy < oзеpище>.
2. кЕ,PIB}IицTBO IIPOBЕДЕHIIЯM ЗMAгAIIЬ

- КеpiвниЦТBo I1рoBе.цrння зМaГaнЬ зДiйснюсться opгкoмiтетoм тa Федерaцiсro
кiннoгo сПoрTy flнiпpoпетpoвськoТ oблaстi. БезпoсеpеДнЬo ПpoBеДrння
ЗМaГaнЬ ПoкЛaдaсTЬcя нa ГoЛoBlly сy.ц.цiBсЬкy кoлегiro'

- BiдпoвiДaльнiсть зa пpидбaння нaГopoДнoi aтpибyTики ПoклaДaсTЬся нaКСК
<Klimеnko stablе>'

- Biдпoвi.цaльнiсть зa пi.цгoтoвкy мiсць зМaгaнЬ тa poзмiщення кoней
ПoкЛa.цaсTЬся нa КCК кKlimеnko stablе>

3. oфiцiйнi oсoби:
Пpезидент opгкoмiтетy _ Клименкo A.B.
fiиpектop тypнipy _ Кapмaзiнa o
Гoлoвний cУДДЯ зМaгaнЬ _ Кириненкo B.B.
Гoлoвний cекpеTap - Пoнoмapенкo o
Сyллi: Гyк o, Кapмaзiнa o.
Кypс-дизaйнеp _ Пiннyк C.I
Cтrоapл * У.цoвиченкo Л
Bетлiкap - Бiзтoкoвa Е
Лiкap ЗМaГaнЬ - Пoрorпин C.B
УMoBи IIPиЙOМУ
- Bитpaти пo вiдряДжrннЮ yнaсникiв, тpенеpiв тa oбслyгoByloчoГo ПrpсoнaЛy,

.цoбoвi, poзмiщення y гoтелi, пpoiзд, хapЧyBaIIня, зaбезпеяення фyparкем,
TpaIIсПopToМ I{есyTЬ opгaнiзaцii щo вiдpяД)кaloTЬ.

- Bитpaти Пo ХapЧyвal{ню тa oплaтi poбoти сy.Ц.Цiвськo\ бpигaди ПoкЛaДaioTЬcя
нa <Klimеnko stablе>.
ПoPЯДoк ПoДAЧi ЗAЯBoК

Зaявкa зa фopмoro oсTaToчI{oТ пoдaються y ФКC o,!нiпpo'' нa еЛекTpol{нy aДprсy

fksdnepr2@gmail.соm to 20.02.zo18. oотaтouнi _ y ДенЬ ПpoBеДеннЯ
мaнДaтноТ кoмiсii. Paзoм з зaвipенoro ЗaяBкolo.цo Мaн.цaтнoi кoмiсii нaДaloTЬся:
стpaховий пoлic' зaлiкoвa книхtкa сПopTсМенa з вi.цмiткoro лiкapнянoТ



Деp)кyсTaнoви Ta BiДМiTкoIo Пpo I{aJIе)кнiсTЬ Дo сПopTиBI{oi opгaнiзaцiТ,
пoсвiДчення осoби _ ПaсПopT (овiдoцтвo Пpo нaрo.цження), ПaсПopT cllopTиBl{oгo
кoня Укpaiни a6o RC FЕI.

- Bapтiоть денникiв _ 300гp нa Дoбy. ЗaмoвленнЯ Зa TеЛ. 098-28t.55-08
Кapмaзiнa oлексaндpa AнaтoлiТвнa

- Cтapтoвi внеоки нa Мapшpyти - З00гp зa Мapшpy.|' ДЛЯ мapшpyтiв 5-i гpyпи _
500гp зa Мapшpyт. {iти .цЛя MaplПpутiв2,2aтa3' 3a отapтoвi внески не
сПЛaчyloTЬ. oплaтa зa пpибиpaння.ценникiв пiсля вiд'Тздy _ 30гp

4. УMoBи ПPOBЕДЕI{Hя ЗМAгAHЬ
- Змaгaння ПpoвoДЯTься y вiдпoвi.цнoстi Дo Дiroчиx Пpaвил ЗMaГaнЬ з кiннoгo

сПoрTy (фКCУ, 1.е видaння, введенi в дiro з 01.01 '20I1'тaзмiн i ДoПoBIIенЬ
2017).

- Змaгaння осoбистi' !o yuaстi ДoПycкaloTься тiльки ЧЛrни ФКС <flнiПpo) Ta
oДнoчaснo BФКC (з 12 poкiв, якi зaреeстрoвaнi y ФКC! y 2018 pоцi тa якi з 18
poкiв сПЛaTиЛи членоькi Bнески нa.ценЬ ПoЧaTкy змaгaнь). ffoпyскaroться
сПopTсМени, якi МaloТЬ сПopTиBI{ий poзpяд не нижЧr 3-гo. Кo>кен cПopTcМен
Мo)ке сTapTyBaTи в декiлькox ГpyПax, aЛе нa piзних кoняx. Кiлькiоть кoней нa
o.цнoгo спopTсМеF{a не бiльше 4-х' oдин кiнь мae ПpaBo пpиймaти }пIaсTЬ y
змaгaннi не бiльlпе ДBoх cTapTiв в День. Biк кoней вiд 4.x poкiв Ta BизI{aчaсTЬся
згiДнo ПpaBиЛ ЗМaГaнЬ.

5. BиЗ}IAЧЕннЯ PЕЗУЛЬТATIB ТA нAгoPoД}кЕння
. PезyльтaTи Мapшpyтiв визнaualоTЬся згiДнo Пpaвил ЗМaГaнь
- BoлoДap Кyбкy КСК визнaчaсTЬсЯ y кoжнiй гpyпi зa нaйменшoю сyN,{oЮ

штpaфних oчoк.цBoх мaprшpyтiв (y pазi oДнaкoвoi кiлькoстi.цo yBaГи беpеться
pеЗyЛЬTaT oсTaннЬoГo MapшIpyTУ, ПPи oДнaкoвiй кiлькoстi - Чaс пpoхo.ц}кення
oсTaнHЬoГо мapшрyтy).

- HaгopoлжyroTЬся ITеprМoхtцi тa пpизеpи кo)кнoГo МapшIрyTy МrДaЛЛIo, ГpaМoTolo
тa цiнним пpизoМ' a кoнi . poзеTкolо

- Boлoдap Кyбкy КСК y кoжнiй гpyпi Пo резyЛЬTaTy oсTal{нЬoГo МaршIpyTy
нaГopo.ЩIryсTЬся Кyбком.

- Пpизoвий фoнд ЗМaГaннЯ 50000гp. У випaдкy cTapтy y МapПIpyTi менtпе нi>к тpи
сIIopTиBI{их Пapи, пpизoвий фoнд МapшIpyTy не pозiгpyеTЬсЯ

BИДИ ЗMAГAHЬ:
1 гpyпa <Кoнi 4- 5 poкiв>> + <<[iти> (зaлiк oкремий) loпyскarоться дiти, якi не МaIoTЬ
poзpяДy, aбo мaroть 3 poзpяд)
Мapшpyт Jt 1. Bисoтa 80см } лвi фaзи (сшецiaльний вapiaнт)
Мaprшpyт J\Ъ i a. Bисoтa 90см з пеpестpибyвaнняМ
2 гpyпa - <Biдкpитий клaс>>

Maprшpyт Ns 2. Bисoтa 85-90см y лвi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Мaprпpyт Jф 2a. Bисотa 90-100см з ПеpесTpибyвaнням
3 гpyпa <Кoнi 5. 6 pокiв > + <<{iти> (зaлiк oкpемий) ,{опyокaroться дiти, якi мaroть
poзряД 2-Йтa вище.)
Мaprшрyт NЪ 3. Bисoтa 100см y лвi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Мaprшpyт Ns 3a. Bиоoтa 110 см з ПеpесTpибyвaнням
4 гpyпa - - (конi 6-7 pокiв )
Мaprпpyт Ns4. Bисoтa 110 y лвi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Мaprпpyт ЛЪ 4a Bисoтa 120см з ПеprсTpибyвaнням
5 гpyпa . - (кoнi 7 poкiв тa ст )
Maprшpyт Nb5. Bисoтa |25 cм З Д}кoкеpoМ
Мaprпpyт ]\Ъ 5a Bисoтa 135см З ПеpесTрибyвaнням

{aнe Пoлorкeння с oфiцiйним BикЛикoп,r нa зN{aгaнHя ДЛя opгaнiЗaцiй'
щo вiдpяджaюTЬ


