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MЕ,TA I ЗABДAIIHЯ

Змaгaння ПpoBoдяTЬся з МеToIo:
- зaлyЧе}Iня нaселення oблaстi дo зaнять фiзиннoro кyлЬTypoю i спopтoм;
- Пo.цi}ЛЬrшoi пoпyляpизaцii Ta poзBиTкy кiннoгo спopTy в .{нiпpопетpoвськiй

oблaстi;
- пiДвищеннЯ cпopTивнoiмaйотеpнoстiкiннoтникiвоблaстi
- BияBЛеътня нaйcильнiших сПopTсМенiв oблaстi cеpе.ц .цopoсЛих веplшникiв
- пi.цгoтoBки кaнДиДaтiв Дo збipнoi кoМaн.ци oблaстi тa Укpaiни i yспiшlних

вистyпiв сПopTсМенiв нa нaцioнaЛЬних зМaГaнняx.
1. CTPOки TA МICцЕ ПPoBЕДЕннЯ
Змaгaння ПpoBoДяTЬcя |5-\7 ,0З .2018p IIa TеpиTopii КCК <Klimеnko
stablе>!нiпpoПеTpoвськoТ облaстi, !нiпpoпетpoBcЬкoГo paйoнy, I_lентp бiзнесy тa
aкTиBнoГo вiдпoнинкy <oзеpище>.
2. кЕPIBIIицTBO IIPOBЕ,ДЕ,нIIяM ЗMAгAHЬ

- КеpiвницTвo IIpoBе.цrння зМaгaнЬ зДiйснtoстьcя opгкoмiтетoм тa Федеpaцiсrо
кiннoгo сПopTy !нiпpoпетpoвськoi oблacтi. БезпoсepеДнЬo ПpoBе.цення
зМaГaнЬ пoкЛa.цarTЬся нa ГoЛoBIIy сyД.цiBсЬкy кoлегiтo'

- Biдпoвiдaльнiсть зa пpидбaння нaгopoДнoi aтpибyTики Ta зa пiдгoтoвкy
мiоць зМaГal{Ь, poзмiщення кoней ПoкЛaДarTЬcя нa КCК кKlimеnko stablе>'

Пpезидент opгкoмiтетy * Клименкo A.B.
!иpектop тypнipy - Кapмaзiнa o. A.
Гoлoвний cУДДЯ зМaГaнЬ _ Гyк o.B
Гoлoвний cекpеTap - Пoнoмapенкo o
Сyллi: Киpиненкo B.B., Кapмaзiнa o. A'
Кyро-дизaйнеp _ Пiнuyк С.I.
Стrоaрл _ У.цoвиченкo Л. M'
Bетлiкap _ Бiзrокoвa С' B.
Лiкap зМaГaнЬ - Пoporпин C.B.
УN{oBи IIPI4ЙOMУ
- Bитpaти по вiдpя.ц}кенню y.raсникiв, тpенеpiв тa oбслyгoByloчoГo Персol{a!тIy'

.цoбoвi, poзмiщення y готелi, пpoiзд' хapчyBaHI{я, Зaбезпе.rення фypalкем,
Tpal{сПopToМ несyTЬ opгaнiзaцii щo вiдpя.ц)кaloTЬ.

. Bитpaти Пo ХapчyBaI{нIо тa oплaтi poбoти сy.Ц.Цiвськoi 6pигaди Пoклa.цaloTЬсЯ
нa <Klimеnko stablе>.
ПoPЯДoк ПoДAЧi ЗAЯBoК

Зaявкa зa фopмoтo ocTaToЧI{oi пo.цaloться y ФКC ,,.{нiпpo,, нa елекTpoннy aДpесy

fksdnеpr2@gmail.сom Дo L2.03.2018 o"'arouнi - y,цrнЬ пpoве.цення
мaндaтноТ кoмiсii. Paзoм з зaвipенoтo Зaявкoю Дo МaнДaTнoi комiсiТ нaДaloTЬся:
стpaхoвий пoлiс, зaлiкoвa кних{кa сПopTcМеHa з вiДмiткоro лiкapнянoТ
Дrp}кyсTaнoBи Ta вiДмiткoro Пpo нaЛе)I(нicть Дo сПopTиBI{oi opгaнiзaцii,
посвiдuення ocoби _ ПaсПopT (свiдoцтвo Пpo нapo.цження), пaсПopT cПoрTиBI.IoГo
кoня Укpaiни aбo RC FЕI.



- BapтiсTЬ Денникiв _ 300гp нa дoбy' Зaмoвлення зa TеЛ. 098-281-55-08
Кapмaзiнa oлексaндpa AнaтoлiТвнa

- Стapтoвi внески нa Мapшpyти - 300гp зa Мapш]pyT, ДЛЯмapшpyтiв 5-i гpyпи -
500гр зa Мapшpyт. [iти.цЛя Мapшpутiв2,2aтaЗ,3a стapтoвi внески не
сПлaч)ToTЬ. oплaтa зaпpибиpaння Денникiв пiсля вiд,iЪдy - 30гp

3. УMoBи ПPoBЕДЕннЯ ЗMAгA}IЬ
- Змaгaння ПpoBoДяTься y вiдпoвi.цнoстi Дo Дiтoчиx Пpaвил зМaГaнЬ з кiннoгo

сПopTy (ФКCУ' 1-е виДaння, введенi в дiтo з 01.01 .2О|Iтaзмiн i ДoгIOBI{енЬ
2017).

- Змaгaння oсoбистi. !o y.тaстi ДoПycкaloTься тiльки чЛени ФКC <flнiПpo) Ta
oДнoчaснo BФКC (з 12 poкiв, якi зapесстpoвaнi y ФкС[ y 2018 рoцi тa якi з 18
poкiв спЛaTиЛи членськi B}Iеcки нa ДенЬ ПoчaTкy змaгaнь). .{oпyскaroться
сПopTcМени, якi МaIoTЬ оПopTиBний poзpяд не нижче 3-гo. Кotrсeн сПgрTсMе1I
ll{o}ltе сTapTyBaTи в декiлькoх гpyПax' aЛe нa piзниx кoнях. Кiлькiсть кoнeй
нa oДнoгo сПoрTсМенa не бiльше 4-х. oДин кiнь мaе Пpaвo бpaтиyчaсТь tIе
бiльrпе rrirк в двox piзних ll{аpшpyTaх B ДеtIЬ. Moэrсливий стapт на oднoмy й
тoDly rк кoнi пiд piзними Bepшникa]ии y BиПaДкy' якщo oДин З них aбо
обиДвa Bершники N{aюTЬ poзpяД tIе BиЩr 2-го. Biк кoней вiд 4-х poкiв тa
BизIIaчarTЬся згiднo ПpaвиЛ зМaгaнЬ.

4. BиЗHAЧЕннЯ PЕ,ЗУЛЬTATIB TA IIAГoPoДxtЕнHя
- PезyльтaTи Мapшpyтiв визнauaIoTЬсЯ згiДнo Пpaвил зМaгaнЬ
- Boлoдap Кyбкy КСК визнaЧaсTЬся y кoжнiй гpyпi зa нaйменrпoю с}"N4oIo

rптpaфних oчoк ДBoХ мaprпpyтiв (y paзi oднaкoвoТ кiлькocтi Дo yBaГи беpеться
pезyЛьTaT oсTaIIнЬoГo МaршIpyTУ, ПPи oДнaкoвiй кiлькocтi - чaс ПpoхoДження
oсTal{нЬoГo мapшpyт1u).

- HaгopoдяtyloTЬсЯ ПереМoжцi тa пpизеpи кo}кнoгo МapшIpyTy Ме.цaJ,IЛ}o, ГpaМoTolo
тa цiнним пpизoМ, a кoнi - poзеTкolo

- Boлoдap Кyбкy КСК y кo>кнiй гpyпi пo pезyлЬTaTy ocTaннЬoГo МapшpyTy
нaГopoД}кyсTЬсЯ Кyбкoм.

. Пpизoвий фoнд ЗМaгaння 50000гp. У випaдкy сTapTy y Мapп]pyTi менtпе нilк тpи
сПopTиBI{их пapи' пpизoвий фoнд МaрпIpyTy не poзiгpyrTЬсЯ

BI|ДИ ЗMAГAHЬ:
l гpyпа <Кoнi 4_ 5 pокiв> * <<{iти>> (зaлiк oкpемий) .{oпyскaroтьcя дiти, якi не МaIoTЬ
poзpя.цy' aбo мaroть 3 poзpяд)
Мaprпpyт J\Ъ 1. Bисoтa 80см y лвi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Мaprпрyт }{b 1a. Bисoтa 90см з пеpестpибyBal{няМ
2 гpyпa - <Biдкpитий клaс>>
Мaprшpyт ЛЪ 2' Bисoтa 85-90см y лвi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Maprшpyт J$ 2a. Bисoтa 90-100ом З пеpесTpибyвaнням
3 гpyпa <Кoнi 5. 6 pокiв > * <<{iти> (зaлiк oкpемий) loпyскarоться дiти, якi мaroть
poзpяД 2-Йтa вище.)
Мaprшpyт Nb 3. Bисoтa 100см y двi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Maprпpyт Ns 3a. Bисотa 110 см З ПеprсTpибyвaнням
4 гpr'пa - - (конi 6.7 poкiв )
Мaprпpyт }гs4. Bисoтa 110 y двi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Мaprпpyт ]t 4a Bисoтa I20cм з ПеpесTpибyвaнням
5 гpyпa . - (кoнi 7 pокiв тa ст )
Мaprпpyт J\Ъ5. Bисoтa I25 cм З ДжoкеpoМ
Мaprпpyт 

^гs 

5a Bисoтa 1З5см з пеpеcTpибyвaнням

faне Пoлoxсeння с oфiцiйним BикЛикoM нa ЗМaгaHII Я ДЛЯ opгaцiЗaцiй,
щo BiДpяД)кaIoTЬ


