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зAгAЛЬIJиLИ PЕ'гЛAMЕHT
ПpoBeДeнHя BrДкpиTиx зoнaЛЬних зMaгaнЬ З BиrЗДки
<Кyбoк кCк <<Horses of Anastasia>> сDN 2*

1.

Цiлi Ta ЗaBДaння

Змaгaння ПpoвoДЯTЬcя з МеToIo:
. пoПyЛяpизaцii Ta poЗBиткy кiннoГo сПopTy в Укpaiнi, зoкpеMa y !нiпpoПеTpoBськiй oблaстi;
- пiдвищення cПopTиBнoТ мaйстеpнoстi Bеpш;
- BиЯBЛеI{ня нaйбiльrш пiДгoтoвлrниx сПopTcМенiв.цo скЛaДy нaЦioнaльнoi
збipнoi кoМaн.ци УкpaiЪи;
- ПpoПaГaн.ци з.цopoBoГo спoсoбy )киTTя' З€LЛyчення мoлoДi .цo aкTиBниХ
зaI{яTь

2.

кiнним сПopToМ.

Cтpoки тa мiсцe ПpoBrДеHtIя

Змaгaння ITpoBo.цяTЬся B TpИ ITaTILIз фiнaлoм:
1-й етaп з 26-29 квiтня;
2-й eтaл з 2I-24 чrpBI{я;
3-й eтaп з2.5 cеpПня;
фiнaл з 1 1- 14 x{oBTI{я 201 8 poкy

ПpoBе.цrння: кCК ''Horsеs
Б.ХмельницЬкoГo' бyд. 1 98

Miсце

of

Anastasia>>,

мiстo [нiпpo,

Пp.

L

3.

opгaнiзaцiя тa кеpiвницTBo ПpoвеДенняlvl ЗaxoДy

Зaгaльне кеpiвницTBo ПpoBе.цеHI{яМ зMaгaнЬ ПoкЛa.цaеTЬся нa opгкoмiтет
тa ФедеpaЦiro кiннoгo сПopTy .(нiпpoпеTpoBcЬкoi oблaстi. Iнфopмaцiйний ПapTнеp ЗМaГaнь <<La Nеws>.
Безпoсеpе.цнс ПpoBе.цеHня зМaГaнЬ ПoкЛaДarTЬсЯ нa Гoлoвнy сyллiBсЬкy
кoлегiro (дaлi - ГCк). Змaгaння ПpoBo.цяTься вi,цпoвi.цнo .цo нaцioн€LЛЬниХ ПpaBиЛ ЗМaГaнЬ з виТздки, Зaгaльнoгo PеглaмеI{Ty' щo Дirоть IIa TеpиTopiТ Укpaiни з
01 .01 .2018 poкy Ta дaнoГo Pеглaментy.
oфiцiйнi oсoби тypнipy:
Пpезидент opгкoмiтетy . Пaвелкo Aльoнa ЛеoниДiвнa (О91) 2з1-2з-78
horsе
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Typнipy
aуДДЯ

- Чy.rкoвa

oльгa.

096) 485-62-77 ОIga677@i,ua

Bеликa Лapиca (гвI +*; 067) 640-з4-50
Киpиuенкo Bipa ф)

larysa.ve|уka@ukr.nеt

lШкiптaнь Tетянa (I)

Бypлaкa oленa ((N)
Maсленнiкoвa Aннa (N)
flхсyмaджyк Mapiя (FЕI 4*)
LШyльгa Ipинa (FЕI 3*)
Гoлoвний секpеTap : Tимoшенкo oльгa
Гyк oленa, Хpипкoвa Tетянa
Cекpетap
Пoнoмapенкo oленa
lIIеф Cтroap.Ц:
Чyvкoв Aнтoн
Cтroapл
Bетepинapний лiкap ЗМaГaнЬ: Кoзлoв Mикoлa
Кoвaленкo Biтaлiй
Кoвaль:

4.

TЕхнIЧнI УMoBи

Пoле ДЛя ЗМaгaнЬ:
ЗaГaJIЬний poзмip _ 60 x 4О, бoйoве ПoЛе

-

2Ох6О, пiщaне ПoкpиTTя, вiдpитиЙ

Мaнеж.

TpенyвaЛьне ПoЛе:
зaгaльний poзмip 80x40, TpеIIyBсlJIЬне

ПoЛе

20х4О, пiшдaне пoкpиTTя,

кpитиЙ Ma}Iеж

Poзмip Денникiв: 3,00 x 4,00
5"

Учaсники зaxoДy Ta yMoBи ДoПyскy

Змaгaння oсoбистi. .{o y.laстi y змaгaнняХ .цoПycкaloTЬся сПopTcМени'
якi е ГpoМa.цЯr{aми УкpaТни i членaми BФКCУ тa нr МaIoTЬ зaбopгoвaнoстi пo
сплaтi чJIенсЬкoгo Bнескy зa201,8 piк. oсoбливi yмови.цoпyскy.цo кoяснoi
Пpo|paМи вкaзaнi y Пpoгpaмi змaгaнь. Дo фiнaлy.цoПyскaЮться всi бaжaroчi.

з

BстaнoвлeниЙ зpaзoк зaяBи-ДoзBoЛy' вiД бaтькiв пpo .цoПyск дiтей дo yuaстi y
зМaГal{няx, зaвipениilнoтapiaльнo нa2О18 piк, Мo}IG{a знaйти зa ПoсиЛaнняМ:
http://horsеs.dp.ua
- MaксимЕUIЬнa кiлькiсть кoней нa o.цнoГo BrpIIIHикa в oднiй гpyпi _ 2, зaraльнa
_ не бiльше 3. Збiльшення кiлькoстi кoнеЙ дo 4.х.цoПyскaсTЬся ДЛЯ членiв збip.
нoi кoмaнди УкpaТни.
. Кiнь B o.циH.цrHЬ Мo)ке сTapTyBaти тiльки в oднiй пpoгpaмi тa пiД o.цниМ
BеpЦ]никoм. I.{е ПpaBиЛo не poзПoBсIoДкyrTЪcЯ Нa BиПa,цки' кoЛи кiнь стapтyс
пiд дopoсЛиМ BеpшникoМ (бyль-який тест) тa пiД дiтьми (aбo вiдкpитиЙ кЛaс
Зa ПpoГpaМoro литяниx iзд)
- {oзвoлеHo сTapTyBaTи <з кoлiс>.
б.

Cтpoки тa ПopяДoк ПoДaння ЗaяBoк нa yчaсTь y зaхoдi

Пoпеpеднi зaявки oбoв'язкoBo Пo.цaloTЬся зa мiсяць .цo ПoЧaTкy ЗМaгaнЬ нa
еЛекTpoHIry aДpеcy: Чyuкoвa oльгa. 096) 4s5-62-77 - ОLga677@t.ua
oстaтoчнi зaявки Пo.цaloTЬся y ГoлoBнy сy.ц.цiвськy кoлегiro B .ценЬ ПpoBеДення
МaнДaTнoi кoмiсii. Paзoм З ЗaяBкoIо ПoДaloTЬсЯ нaсTyПнi дoкyмеIITи: клaоифiкaцiйнa кни)ккa сПopTсМенa з вiзoro лiкapськo-фiзкyльтypнoГo .цисПaнсrpy (ДoПyскaсTЬсЯ нaДaння .цoвi.цки вiд лiкapя Деp)кaBнoi мeДичнoТ yсTaнoBи), a тaкoж
вiдмiткoro Пpo IIaJIежнiсть .цo сПopTивнoi оpгaнiзaцii, yстaнoBи; ПaсПopт aбo
свi.цoЦтвo Пpo }IapoДженнЯ Bеpшникa; cTpaхoвий пoлiс; ПaсПopT сПopTиBнoГo
кoня Укpaiни aбo пaспopт FЕI (RC) ДЛя кoнеЙ4-x poкiв.цoПyскaсTЬся ПЛеМсiдoцTBo' ДoвiДкa Пpo BеTrpинapний сTaI{ ГoсПoДapсTB' З якиХ пpибyли кoнi, зaTBеp.цженa .цеp)кaBIIoIo BеTеpинapнoЮ слyжбoю.

Умoви BизнaЧення Пеpшoстi тa нaгopoД}I(eння ПepeП{o)кцiв i призеpiв
- ПеpемoжцrМ y кoх{нoМy видi ПpoГpaМи BBa)кaeTЬся BеpI]Iник, який oTpиMaB
7.

нaйвищi вi.цсoтки.

У випaдкy piвнoстi

вi.цсoткiв пеpевaГy Мar BеpIIIHик з бiльrш
BиcoкoЮ ЗaГ€LПЬнoro oцiнкoro (кoли Йдeтьcя пpo 1-3 мiсця).
- Спopтсмени, якi пoсiли I, П тa IlI мiсця в yсix Bи.цax ПpoГpaМи нaГopo.цx{yloTЬся .циПЛoМaМи Ta МеДЕLЛями. ПеpемoжЦi Ta ПpиЗеpи в oоoбистiй пеprшoстi нaгopo.цnryloTьсЯ.ДиПЛoМaМи, Ме.цaJIЯМи тa цiнним ПpиЗoМ. Зa кoжне oщиМaне мiсце
y кoжнiй iзДi кoжнoГo еTaПy тa фiнaлy пapi нapaхoByloTЬся pеЙтингoвi бaли' зa
нaйбiльrпoro кiлькiотro Якиx y фiнaлi B BиДaХ ПpoГpaми де poзiгpyrTЬся oсoбистa пеprпiсTЬ BизI{aчaсTЬсЯ Boлoдap Кyбкy Ta ПpиЗеpи, якi нaГopo.цжyroться кyбкaMи. (Taблиця нapaxyBaння pейтинГoBих бaлiв: 1-мiсце - 40 бaлiв; 2 мiсце _ 30
бaлiв; 3 мicце -2О бaлiв; 4 мiсце -15 бaлiв; 5 мiсце _ 10 бaлiв; 6 мiсце -8 бaлiв;
7 мiсце _7 бaлiв; 8 мiсце . 6 бaлiв; 9 мiсце _ 5 бaлiв; 10 мicцe -4 бaли; 1 1 мiсце
-3 6aли; 12 мiсце _ 2 6aли; 13 мiсце - 1 бaл).
- I-{еpемoнiя нaгopo.Щкення ПpoBo,циTься пiсля зaкiнчення кolкнoТ iЪди.
Haгopoдlкення ПеpеМo)кцiв тa пpизеpiв в oсoбистiй пеprпoстi вiдбyBaсTЬсЯ B
oстaннiй .ценЬ зМaГaнЬ' нa Пapa.цi зaкpиття. У BиПa.цкy yuaстi N{енше TpЬox
y.raсникiв y клaсi _ цеpеMoнiя нaгopo,цx{ення Пpoвo.циTЬcЯ' aЛе пpизoвий фo"д
не poзiгpyсTЬся.
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Умoви фiнaнсyвaЦня зaxoДy тa мaтеpiaлЬнoгo зaбезпeченHя y.laсникiв
- Пiд Чaс ПpoBе.цення ЗМaГaнЬ, щo tIpoBoДяTЬcя Зa пoзaбroджетнi кolпти, КCК

8.

<Horsеs of Anastasia> неcе BИTpaTИ пoв'язaнi з пpийoмoм сyд.uiв (пpoiЪд, xapчyBaннЯ poЗМlщенHя y ГoTелi, oплaтa poбoти), лpид6aнняМ кal{цToBapiв, paдioфiкaцiсro Ta нaГopo.цжеHняM ПrpеМo)кцiв тa пpизеpiв МеДЕшЯМи' .циПЛoMaми, кубкaМи' ПpиЗaМи.

Пpизoвий фoнд тypнipy скЛa.цar:
1 етaп - 50. 000гp; 2 eтaл _ 50.000 гp; 3 етaп _ 50.000гp: Фiнал _ 55.000гp
. Bитpaти з вiдpядlкенHя yuaсникiB' Tpенеpiв тa oбслyгoвyЮчoГo ПеpсoнaJly (xapЧyBal{ня пiД чaс ЗМaгaнЬ' poзмiщеннЯ y ГoTелi, пpoiЪд в oбидвa кiнцi, дoбoвi y
дopoзi, ЗaбrзПеченнЯ кoней poзмiщеннЯМ y cтaЙняx, зaбезпеченнЯ фypaжем тa
TpaнсПopтнi витpaти) несyть opгaнiзaцii, щo вiдpяджaroть. BapтiсTЬ сTapToBиx
внескiв Ha кo)кнy iЪдy: BиЗнaЧrнa y Пpoгpaмi змaгaнь.
Лoкaльний тpaнспopт: opгaнiзaцiЙниЙ кoмiтет не зaбезПечyс ЛoкaЛЬЕIиM
Tpal{сПopToМ I{a чaс ПpoBе.ценнЯ ЗМaГaнЬ.
8.3. Bapтiсть деннИКa ДЛЯ oДнoГo кoнЯ скЛaДar З00 гpн зa дoбy. B цro сyMy
BxoДиTЬ cToЯнкa кolrеBoЗy; пiдклro.rення .цo еЛекTpoмеpежi - Зa yзГoД}кrнняM З
aдмiнiстpaцiеro. ГфибиpaннЯ ПpoTЯГoM Ta Пo зaBеpшIеннIo ЗMaГaнЬ - ПpoBoДиTЬся сaмoстiйнo, aбo ПеpсoI{aJIoм клyбy зa 30 гpн. зa Дoбy. ХapvyвaнHя кo.
ней здiйсн}oсTЬся сaмoстiйнo.
9. Безпекa тa пiдгoToвкa мiсця ПpoBеДеHня зMaгaнЬ
. Пopядoк пiдгoтoBки сПopTиBниx сПopyД Ta ДoTpиMaнI{Я безпеки y.raсникiв i
гля.цaчiв пiД чaс ПpoBеДення ЗМaГaнЬ ПpoBo.цИTЬcЯ y вiдпoвiДнoстi Дo ПoсTaнoBи
Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи вiД 18 гpyлня 1998 poкy Ns 2025 ''Пpo пopядoк пiдГoToBки сПopTиBниx сПopyд тa iншиx спецiaльнo вi.цвеДениХ мiсць ДЛЯ ПpoBе.
ДrннЯ МaсoBиx сПopTиBI{LIx T a кyЛЬTypнo- BиДoBищниx зaхoдiв'' .
ЗaбезпеЧення безпеки сПopTсМенiв пpи ПpoBr.ценнi тypнipy ПoкЛat arTЬcЯ Lтa
Гoлoвнy сy,Ц.Цiвськy кoлегiro
Bеprшники всix кaтегopiй, якi знaхo.цяTЬсЯ BеpХи ПpoTяГoМ BсЬoГo Чaсy ПеpебyвaннЯ ъIa TepИтopii ПpoBе.цeння зМaГaъIЬ' a Taкo)к пiД чaс BисTyПy, МaIoTЬ
бути y зaхисниx кaскax BсTaнoBленoГo зpaзкy. BиклroчеHI{ЯМ с Bеpшники вiД
26 poкiв нa кoнЯx сTapше 7 poкiв. BиклroченнЯ cToсyсTЬся безпoсеpеДнЬo Bи.
сТyПy Ta poЗМинки ПеpеД ниМ (без пеpеpBи). HевикoнaНъIЯ ЦЬoГo ПpaBИЛa ПpиBo.циTЬ Дo BикЛЮЧення зi змaгaнь.
ПpoтягoМ BсьoГo чaсy кoнi, якi пpибУrw ДIIЯ y.raстi y зМaГaнняx' ЗHaxoДЯчисЬ ПoЗa Mе)кaМи кoнroцrнi, пoвиннi МaTи iдентифiкaц\йниiа нoМеp.
- У фiнaлi змaгaнь BикopиcTaHHЯ cTекy t{е ДoзBoЛяеTЬсЯ.
- Зa технi.rнy пiдгoтoвленiсTЬ cПopTсменiв тa вiдпoвiднiсть сПopTиBI{oМy poЗpЯ.ЦУ вi.цпoвiдaе пpедсTaBник кoМaн.ци' oсoбистий тpенеp сПopTсМеНaTa кеpiвник
opгaнiзaцti, якиЙ пiдписyс зaяBкy тa вiдpяджar сПopтсменiв нa ЗМaГaннЯ.

-

-

-

{

10. Пpoгpaп{a ПpoBеДення зMaгaнЬ

1

гpvпa. вiк кoней
1. Cеpеднiй пpиз
2" Bеликий пpиз
3" кЮP BП

8 poкiв тa стaprшi (текст FЕI 2018)

J\!2

oсoбистa пеprпiсть poзiгpyсться зa сyMolo pезyЛЬTaтi 3-х тестiв. Bикopистallня сTекy.цoзBoЛясTЬcя тiльки нa еTaПax.

2 гpyпa -

вiк кoней 8 poкiв тa стaprшi (текст FЕI 2018)

1. ''Cеpеднiй пpиз

A'';

2. ''Cеpеднiй пpиз B''
Якщo пapa (веpшник.кiнь) ПpoTягoМ 2-x сезoнiв пoсi.цaли 1-3 мiсця нa чемпioнaтi
Укpaiни, Ityбкy Укpaiни aбo нa мiжнapoдниХ зМaгaнняx з pезyлЬTaToМ BиЩr 6ОYo, у
''BеЛикoмy Пpизi'', ''Cеpедньoмy пpизi J\! 2'', кЮPi ''BеЛикoгo пpизy'', вoнa (пapa) не
ДoПyскaсTЬся .цo yuaстi B зМaГaннях гpyПи. У випaдкy кoли змiнroсTЬся кiнь aбo веpшник _ пapa Мar пpaвo бpaти rIaсTЬ y зМaгaнняx. oсoбистa пеprпiсть poзiгpyeться
зa сyМoю pезyльтaтi 3-х тестiв. Bикopистaння сTrкy.цoзBoЛясTься тiльки нa еTaIIax.

3 грyпa .

вiк кoней 7 poкiв тa стapцri (текст FЕI 2018)

1. ''Maлий пpиз''

2. ''Cеpеднiй пpиз J.(Ъ1'' (квaлiфiкaцiйний, не меHtПe 6О %)
3. ФpiстaйЛ зa ПpoГpaмolo ''Cеpедньoгo пpизy N 1''
.{o yuacтi y гpyпi не ДoПyскaloTЬcя кoнi 7 poкiв тa стaprпi, якi нa чемпiонaтaх Укpaiни aбo
нa мiжнapo.цних зМaгaнняx пoсi.цaли 1-5 мiсця y ''Bеликoмy пpизi''' ''Cеpедньoмy пpизi J\Ъ
2'', кIoPi ''Bеликoгo пpизy''. oсoбистa пеptшiсть poзiгpyсться Зa сyMolo pеЗyлЬTaтiв 3-x тестiв' BикopИcTaHHЯ сTекy .цoзBoлЯeTЬся тiльки нa еTaПaх.

4 гpyпa Кoнi 4-x poкiв
Tести: 1. iздa Пo кoМaн.цi в гpyпi пo 4 пapи

2iздaФel для кoней 4-x poкiв

Bистyп BиклIoчнo I{a TpензeлЬнoМy oгoлiв'i. Bикopистaння сTекy дoзBoЛясTЬся тiльки нa
еTaIIax. oсoбистa пеptпiсть poзiгpyeться.

Ioнaки (Л

14.18 poкiв
Tести: Кoмaн.цний Пpиз * oсoбистиЙлpиз
5 гpyпa.

+ КIoP loнaки (текст FЕI2018 p ). Biк кoней
_
6 poкiв тa стapшri Bистyп BикЛюЧнo нa МyI{.цIIITyчI{oМy oгoлiв'i. oсoбистa пеprпiсть poзiг.
pyстЬcя зa cyмolo pезyльтaтi 3-x тестiв. BикopистaннЯ сTекy.цoЗBoЛясTься тiльки нa еTaПaх.

6 гpyпa. Biдкpитий клaс <<L> для6удь-якoТ кaтегopii веprшникiв.
Tести: I,KR-L5, UKR-L6. Biк кoней не МoЛo.цше 5 poкiв. Bистyп BиклloЧнo нa TpенЗеЛЬнoМy oгoлiв'Т. !o yнaстi y uiй гpyпi нe дoпyскaloTЬся ПapИ, якi пpoтягoм oстaннiх 2-х poкiв пpиймa.ши yЧaсTЬ y бiльш скЛa.цних BиДax пpoгpaм* тa пoоiДa,ти в них 1-3 мiсця.
* BикopистaHIIя сTекy .цoзBoЛяeTЬся тiльки нa rTaпaх. oсoбистa пеptпiсть poзiгpyеться зa
сyМoю pезyльтaтi 2-x тестiв.

6

7 грyпa. BiДкpитий клaс <<M>> для6удь-якoi кaтегopii веprпникiв (окpiм дiтей).
Tести: UKR-М4 , IJKR. М5. Biк кoней не МoЛo.Щrrе 6 poкiв. Bиcтyп нa Мyн.цIIITyчI{oN,{y
aбo тpензелЬ}Ioмy oгoлiв'i. .(о y.laстi y цiй гpyпi не .цoпyскaIoтЬся ПФщ якi пpотягoм
oстaннiх 2 poкiв пpиймaли yчaсTЬ y бiльшr cкЛaдниx BиДaх пpoгpaм* тa пoсi,цaли в ниx 1-3
мiсця. Bикopистaння сTекy.цoзBoЛяeTЬся тiльки нa еTaпaх' oсoбистa пеptпiсть poзiгpyeться
зa с1ъ{oЮ pезyльтaтi 2-x тестiв.

8 гpyпa. Дiти (Ch) 12-14 poкiв.
Tести: Пoпеpеднiй Пpиз B (.{iти) FЕI, + КoмaнДний Пpиз (!iти) FЕI, +oоoбистий Пpиз
(!iти) FЕI. (2018)
.Цo цiсТ кaтегopii.цoПyскЕlloTься Дiти I2-I4 poкiв. Bикopистaння сTекy.цoзBoЛяeTЬcя. [ля

веpшникiв кaтегopii к'{iти> бaжaнo нoсiння зaхиснoГo хtиЛеTy пiД чaс веpхoвoi Тзди.
BикopистaннЯ сTrкy.цoЗBoленo тiльки нa еTaПaх. oоoбистa пеpшriоть poзiгpyсться зa сyмolo
pезyльтaтi 3-x тестiв.

9 гpyпa. Пoчaткoвий piвенЬ .{oпyскaloTЬся Bеpшники з 7 poкiв, якi не пpиймa.ши уraсTЬ y oфiцiйних зМaгaIIняХ. Biк кoней I{е Moлo.цше 6 poкiв. Bистyп викЛIoчнo IIa TpеIrзеЛЬнoМy oгoлiв,i. .{ля веprпникiв дaнoi кaтегopii pекoМендoвaнo нoсiння Зaхиснoгo жилетy пiд
чaс BеpxoBoi iЪди. ,{oзвoленo BикopисTaI{нЯ .цoпoМiжниx зaсoбiв yпpaвлiннЯ' a сaМе: еЛaсTичних бoкoвих poзв'язoк. Bикopистaння сTrкy,цoзBoЛенo тiльки нa еTaПaх.

10 гpyпa. BикoнaнHя iЪДи пiД ДиктyBaHня
.Цo цiсi кaтегopii.цoПyскaloTься Дiти 7-11 poкiв, a TaкoI( дiти |2-|4 pокiв, якi не 6paли yЧaстi y aнaлогiчниx зМaГal{нях y ПoПеpе.цнi poки. Biк кoней не МoЛo.цшe 5 poкiв. Bистyп викЛ}oЧнo I{a TpеI{зеЛЬнoМy oгoлiв'i. Bикopистaння сTекy .цoзBoЛенo.
!ля веprшникiв oбoв'яЗкoBе нoсiння зaxиснoГo )I(иЛеTy пiд vaс веpхoвoТ Тзди. Дoзвoленo
BикopисTaIIня .цoпoмi)кних зacoбiв yпpaвлiннЯ, a caNle:; еЛaсTичниx бoкoвиx poзв'язoк. Bсi
BиДи .цoПoмiжних зaсoбiв yпpaвлiння МaIoTЬ бyти зaтягненi Дoсить вiльнo i не спpинИHЯ.|И
кoнIo дискомфopт. CтyпiнЬ IIaTяГIlення .цoпoмi}книx зaсoбiв кoнтрoЛ}ос стюapд зМaГaнЬ.
Сyпеpеuки зi стroap,Цoм вiДнoснo cTyпеню нaTягнення .цoпoмiжниx зaсoбiB IIе ДoПycтимi i
TяГнyTЬ зa сoбoю BикЛюЧеннЯ BеpIПникa зi змaгaнь. .{oзвoленo BикopисTaнI{я шПop дo 3,5
сМ, ЕlJIl кoлiщaткa нr .цoзBoЛенi. MoжлиBе BикopисTaI{ня x{opсTкиx цiльних кpaг з глa.цкoТ
rпкipи (.ropних) paзoМ iз .rеревикaМИ ДЛЯ веpхoвoi iЪди (.lopними). Bеpшники, якi вистyпaIoTЬ B дaнiiт

гpyпi МaIoTЬ бyти oдягненi y pедингoти.

[aниit pеfЛaмент

с oфiцiйним BикЛикoM [Ia зп{aгaння.

