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ПОЛОЖЕННЯ
Чемпіонат Дніпропетровської області
з виїздки серед юніорів, юнаків та дітей (кінний спорт).
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Чемпіонат області проводиться з метою:
- залучення населення області до занять фізичною культурою і спортом;
- подальшої популяризації та розвитку кінного спорту в Дніпропетровській
області;
- підвищення спортивної майстерності кіннотників області
- виявлення найсильніших спортсменів області серед дорослих спортсменів
- підготовки кандидатів до збірної команди області та України і успішних
виступів спортсменів на національних змаганнях.
2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання проводяться 19-22.04.2018р на території КПШНЗ СДЮCШОР з кінного
спорту ДМР, м. Дніпро.
3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
- Керівництво проведення змагань здійснюється Оргкомітетом Федерації
кінного спорту Дніпропетровської області. Безпосередньо проведення
змагань покладається на головну суддівську колегію
- Відповідальність за придбання нагородної атрибутики покладається на
Федерацію кінного спорту Дніпропетровської області та Управління молоді
і спорту ДОДА.
- Відповідальність за підготовку місць змагань та розміщення коней
покладається на СДЮCШОР м. Дніпра.
4. УМОВИ ПРИЙОМУ
- Витрати по відрядженню учасників, тренерів та обслуговуючого персоналу,
добові, розміщення у готелі, проїзд, харчування, забезпечення фуражем,
транспортом несуть організації, що відряджають.
- Витрати по харчуванню суддівської бригади покладаються на Управління
молоді та спорту ДОДА. (ГСК+1день).
ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК
Заявка за формою остаточної подаються у ФКС „Дніпро” на електронну адресу
fksdnepr2@gmail.com до 09.04.2018. Остаточні – у день проведення
мандатної комісії 19.04.2018. Разом з завіреною заявкою до мандатної комісії
надаються: страховий поліс, залікова книжка спортсмена з відміткою
лікарняної держустанови та відміткою про належність до спортивної
організації, посвідчення особи – паспорт (свідоцтво про народження), паспорт
спортивного коня України або RC (FEI). Для дітей - дозвіл батьків, завірений
нотаріально на 2018 рік.

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
- Змагання проводяться у відповідності до діючих Правил змагань з кінного
спорту (ФКСУ, 1-е видання, введені в дію з 01.01.2011та змін і доповнень
2018).
- Змагання особисті. До участі допускаються тільки члени ВФКСУ з
Дніпропетровської області з 12 до 21 року, які зареєстровані у ФКС»Д» у 2018
році та з 18 років які здали членські внески на день початку змагань.
Допускаються спортсмени, які мають спортивний розряд не нижче 3-го. Кожен
спортсмен може стартувати у двох групах але на різних конях. Кількість коней
на одного спортсмена не більше 2-х. Виключення в бік збільшення кількості
коней до 3-х для членів збірної України. Один кінь має право приймати у
чемпіонаті один старт в день. Вік коней та вершників визначається згідно
Правил змагань.
6. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
- Переможцем в кожному виді програми вважається вершник, який отримав
найвищі відсотки. У випадку рівності відсотків перевагу має вершник з більш
високою загальною оцінкою (коли йдеться про 1-3 місця). Вершники, які
мають однакові результати та не входять до числа призерів, посідають
однакові місця.
- Звання "Чемпіон області", "Призер чемпіонату області» присвоюється за
сумою результатів трьох їзд у відсотках у кожній групі. У випадку
однакового результату більш високе місце посідає вершник з кращим
результатом у "кваліфікаційному» тесті, а у дітей в «Особистому призі».
- Чемпіон та призери області у кожній групі нагороджуються медаллю,
грамотою.
- Переможець та призери кожної їзди нагороджуються грамотами.
7. ВИДИ ЗМАГАНЬ:

1 ГРУПА ДІТИ: вік коней 6р та ст.
1. «Попередній приз «В» - текст FEI
2. «Командний приз» - текст FEI
3. «Особистий приз» - текст FEI
ІІ група ЮНАКИ – вік коней від 6р та ст.
1. «Командний приз
2. «Особистий приз» текст FEI, кваліфікаційний, не менше 60%
3. КЮР для юнаків
ІІІ ГРУПА ЮНІОРИ вік коней 7р та ст.

1. «Командний приз» (Малий приз)
2. «Особистий приз» текст FEI, кваліфікаційний, не менше 60%
3. КЮР для юнаків
7. Безпека під час проведення змагань
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»:
підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при
проведенні змагань здійснює робоча комісія, яку очолює головний суддя змагань.

Дане Положення є Офіційним викликом на змагання для організацій, що
відряджають

