
Зведена Програма  

 

Кубок Дніпра з конкуру 3-й етап («К»)  
та Чемпіонату Дніпропетровської області з конкуру серед дітей, 

юнаків та дорослих для спортсменів Дніпропетровської області . 

                         (12 -14 квітня) 2018р 
 

12 квітня -  четвер      12-00 – 16-00  мандатна комісія 

13 квітня - п’ятниця 
м. № 1. Висота 85-90см з перестрибуванням. Залік окремий для: 

- Діти 1 група (коні 6р. та ст) «К» -допускаються діти 12-14 років з розрядом не вище 3-

го 

- Відкритий клас «К»   

- Для коней 4 років:  «К» + ЧТобл. Дорослі. 

 

м. № 2. Висота 100- 110см з перестрибуванням. Залік окремий для: 

- Для коней 5-ти років: «К» + ЧТобл дорослі  

- Відкритий клас «К»   

- ЧТобл. «Діти» (коні 6 р та ст). 

 

м. № 3.  Висота 120см з перестрибуванням. Залік окремий 

- для коней 6-ти років «К» + ЧТобл «Юнаки» + ЧТ обл дорослі.  

 

м. № 4.  Висота 130  з перестрибуванням 

.-  для коней 7 років та ст. «К» + ЧТобл дорослі. 

 

 

14 квітня – субота 
. № 1а.  Висота 90-100см з перестрибуванням. Залік окремий для: 

- Діти 1 група (коні 6р. та ст) «К» - допускаються діти 12-14 років з розрядом не вище 

3-го 

- Відкритий клас «К»   

- Для коней 4 років:  «К» + ЧТобл дорослі. 

 

 № 2а. Висота 110 – 120см. З перестрибуванням. Залік окремий для: 

- Для коней  5-ти років: «К» + ЧТобл дорослі  

- Відкритий клас «К»   

- ЧТобл «Діти» (коні 6 р та ст) 

 

№ 3а. Висота 130см. 

- Для коней 6-ти років «К» + ЧТобл дорослі+ ЧТобл «Юнаки» на конях 6р та ст.  

 

№ 4а. Висота 135см . 

.- Для коней 7 років та ст. «К» + ЧТобл дорослі 

 
Вершники Дніпропетровської області, які стартують виключно в чемпіонаті області, 

сплачують вартість денників, але не сплачують стартові внески. 

Нагородження по чемпіонату області серед спортсменів Дніпропетровської області за 

сумою 2-х маршрутів проводиться окремо серед дітей, юнаків, дорослих на конях 7р 

та ст. 


