ЗATBЕPДЖУIO:

PЕГЛAIиЕHT

ПpoBеДеHHя вiдкpитих ЗoHaЛЬних ЗMaгaHЬ З BиiъДки
<Кyбoк кск <<Horsеs of Anastasia>> CDN 2*
1.- етaп

1. I{iлi тa ЗaBДaHня
Змaгaння пpoBo.цяTЬсЯ з МеToIo:
- ПoПyляpизaцii Ta poзBиTкy кiннoгo cпopTy в УкpaТнi, зoкprМa y .{нiпpoпетpoвськiй
oблaстi;
- пi.цвищен}Iя cПopTивнoТмaйстеpнoстi веprш;
- BияBлеIIня нaйбiльtп пi.цгoтoвлениx сПopTсменiв Дo скЛa'цy нaЦiонaльнoi збipнoТ кoМaнДи УкpaТни;
- ПpoПaГaIlДИ з.цopoBoГo спoсoбy жИTTЯ) зalTyченнЯ мoло.цi.цo aкTиBниx
ЗaIIяTЬ кiнним сПopToМ.
2. Cтpoки та мiсце прoBеДення
Змaгaння ПpoBo.цяTЬ cя з 26-29 квiтня;
Miсце пpoведення: КCК ''Horsrs of Anastasia>, мiстo !нiпpo, пp. Б.ХмелЬниЦЬкoГo, бyл.198
3. Opгaнiзaцiя тa кеpiвництBo ПpoBеДeнняМ зaхoДy
Зaгaльне кеpiвництBo IIpoBеДeнняМ зМaГaнЬ ПoкЛa.цaсTЬся нa opгкомiтет тa Федеpaкiннoгo
спopTy .{нiпpoпетpoвськoi oблaстi. Iнфopмaцiiтътиiт' пapTl{еp зМaГaнЬ кLa Nеws>'
Цirо
Безпоcеpе.цнr пpoBе.цення зМaГaнЬ ПoкJla.цaeтЬcЯHa Гoлoвнy сyллiвськy кoлегiro (дaлi
_ ГСК). Змaгaння iIpoBo.цяTЬся вi,цпoвiднo .цo нaцioнaльниx Пpaвил зМaгal{Ь з виiЪДки' ЗaгaЛЬнoгo PеглaментУ' Щo .цiтoть нa TеpиTopii УкpaiЪи з 01.01.2018 poкy Ta .цaнoГo Pеглaментy.
oфiцiйнi ocoб u mуpнipу :
Пpезидент opгкoмiтетy - Пaвелкo Aльoнa Леoни.цiвнa (О97) 237-2з-18
horsе s сom 1 9 8 @gmail. оo m
- Чy.lкoвa oльгa. 096) 485-62-77 О1'ga677@i.ua
.{иpектop Typнipy
Шкiптaнь Тетянa N)
Гoлoвний cУДДЯ
Сyллi
!жyмaлжyк Mapiя (FЕI 4*)
lШyльгa Iринa (FЕI 3*)
Киpиненкo Bipa Q.{)
Бypлaкa oленa Q^J)
У.цoвиченкo Лroдмилa (3)
Гoлoвний секprTap : Хpипкoвa Tетянa
Гyк oленa,
Секpетap
Пoнoмapенкo oленa
IIIеф Сттoapл:
Чy.lкoв Aнтoн
Cтroapл
Bетеpинapний лiкap зМaГaнЬ: Кoзлoв Микoлa
Кoвaленкo Biталiй
Кoвaль:
:
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4.

TЕхIIIчIII УMoBи

Пoле ДЛя зNIaгaнь:
зaгaльний poзмip _ 60 x 40, бoйoве пoЛr - 20х60, пiщaнe пoкpиTTя, вiдpитий Ma}Iе}к.
TpeнyвaлЬнe пoЛе:
зaгaльний poзмip _ 80х40' TpенyBaЛЬнr ПoЛе _20х4О, пiщaне ПoкpиTTя' кpитий МaI{еж
Pозмip Денникiв: 3,00 x 4,00

5.

Учaсники зaхoДy Ta yNloBи ДoПyскy

Змaгaння oсoбиcтi" .{o yнaстi y зMaгaнняx ДoПycкaюTЬся cПopTсМени'
якi е гpoмaдЯнaМи Укpaiни i членaми BФкСУ Ta не МaIoTь зaбopгoвaнoстi по cплaтi
ЧленсЬкoгo BIIескy зa2ОI8 piк. oсoбливi yмoви Дoпyскy.цo кoжнoТ пpoгpaМи вкaзaнi y
Пpoгpaмi зМaгaнЬ. Bcтaнoвлений зpaзок зaяBи-ДoзBoлy вiд бaтькiв Прo ДoПycк дiтей дo
yuaстi y зМaгaнняx, зaвipений нoтapiaлЬнo нa 2018 piк' Мo}кнa знaiтти зa пoсиЛaнняМ:
htф:/lhorsеs.dp.ua
- Maксимaльнa кiлькiсть кoней нa oДнoГo Bеpшникa в oднiй гpyпi _ 2, зaгaльI{a _ не бiльrпе 3'
Збiльrшення кiлькoстi кoнeй.цoПyскaeTЬся Для членiв збipнoi кoМaн.ци УкpaТни.
- Кiнь в o.цин.цrнь Мo}ltе сTapTyBaTи тiльки в oднiй пpoгpaмi тa пi.ц o.цниМ веprшникoм. I-{е
ПpaBилo нr poзПoвcЮ'ц)кyстЬся нa BиПa.цки' кoли кiнь стapтyе пiд ДopoслиМ BеpшникoМ
(бyдь.який тест) тa пiд дiтьми (aбo вiдкpитий клaс зa ПpoГpaMolo .циTячих iзд)
-.{oзвoленo сTapTyBaTи кз кoлiс>.

6.

Cтpoки тa Пopядoк пoДaння зaяBoк нa yчaсTЬ y зaхoлi

Пoпеpеднi зaяBки oбoв'язкoвo пo.цaloTЬся зa мiсяЦЬ Дo ПoчaTкy зMaГaнЬ нa еЛекTpoннy
aДprсy: Чyuкoвa oльгa. 096) 485-62-77 - О|ga677@t.ua
oстaтoчнi зaJIBки пo.цaютЬся y Гoлoвнy сyллiвськy кoлегiro B .ценЬ Пpoве.цення Мaн.цaTноТ кoмiсiТ. PaзoМ з зaяBкolo пo.ЦaloTься нaсTyПнi дoкyмeнти: клaсифiкaцiйнa книжкa спopTсМенa з
вiзoтo вiд лiкapя деpхсaвнoi ме.цичнoТ yсTarroBи a Taкo)к вi.цмiткoro Пpo на,'Iе)кнiсть Дo спoрTи.
внoi оpгaнiзaцii, yсTaHoBи; пaспopт aбo свiдoцTBo Пpo нapoд}кення Bеpшникa; сTptlxoBий пoлiс; пaспopT сПopTиBIIoгo кoня УкpaiЪи a6o ПaсПopT FЕI (RC). .{ля кoней4.x poкiв .цoпyскaеTЬся племсiДoцтвo; дoвiдкa Пpo BеTеpинapний стaн ГoспoДapсTB, з якиx лpи6ули кoнi' зaTBеp,цженa ДеpжaBlroЮ BеTrpинapнoro слyжбoro.

Умoви BизнaчеIlHя IIеprпoсTi тa нaгopo.Ц}кення ПереМoя(цiв i пpизеpiв
- ПеpемoжЦеМ y кo)кЕIoMy видi пpoгpaМи Bвa)кarTЬсЯ Bеpшник' який oтpимaв нaйвищi вiдсoTки. У випaдкy piвнoстi вi.цсоткiв пеpеBaгy Мaс веpш]ник з бiльш BисoкoЮ зaгaльнoro oЦiн.
7.

кoю (кoли й,цеться пpo 1-3 мiсця).
- Cпopтсмени, якi пoсiли I, П тa IП мiсця в yсix видaХ ПpoГpaМи нaГopoДх(ylоTЬся.циПЛoМaМи
Ta Мe.цaЛяМи. Пеpемoжцi тa Пpизеpи в oсoбистiй пеptпoстi (зa сyмoro pезyльтaтiв тестiв) нa.
гopo.цяtyloTьcя .циплoMaМи' Ме.цaляМи тa цiнним ПpизoМ.
- Зa кo>кне oTpиМal{е мiсце y кoжнiй Тздi пapi нapaхoByloться pейтингoвi 6aли (TaблиЦЯ нapaхyBa}Iня pейтингoвих бaлiв: 1-мiсце - 40 бaлiв; 2 мiсце _ 30 бaлiв; 3 мiсuе -20 быliв; 4 мiсuе
-15 бaлiв; 5 мiсце _ 10 бaлiв; 6 мiсце -8 бaлiв; 7 мiсце _7 6aлiв;8 мiсце - 6 6ыliв;9 мiсце _ 5
бa,тiв; 10 мiоце -4 6aslи,II -З 6ым,12 _2 быlщ 13_1бaл)
- I{еpемoнiя нaгopoдх{ення ПpoBoДиTЬся пiсля зaкiнчення кoжнoi iЪДи.
Haгopoдження пеpеМoжцiв тa пpизеpiв в oсoбистiй пеprпoстi вiдбyвaeTься в oотaннiй .цeнь
зMaГaнЬ' нa пapaдi зaкpиTTЯ. У випaдкy yнaстi МеншIе TpЬoХ yнaсникiв y клaсi _ цеpемoнiя
нaГopoД}кrння пpoBoДIITЬIЯ, aЛе пpизoвий фoнд не poзiгpyсTЬся'

8.

Умoви фiнaнсyвaHIIя

зaхo.цy тa Maтерiaльнoгo зaбезпечення y.raсникiв

- Пiд чac пpoBrДrHIIя зМaгaнЬ, щo пpoBo.цяTЬся зa пoзaбro.цжетнi кoIIITи, КCК <Horsеs of Anнrсr BиTpaTи ПoB'язaнi з пpийoмoм сyддiв (пpoiзд, xapчyBal{ня, poзмiщення y гoтелi,
oПлaTa poбoти), пpидбaнняМ кaIIцToBapiв, paдioфiкaцiстo тa нaгopoдже}IняМ пеpемoжцiв тa
пpизеpiв Мe.цaJIяМи, .ципЛoМaМи, кyбкaми, пpизaМи.
- Пpизoвий фoнд тypнipy скЛaдae 50. 000гр;
astasia>

- Bитpaти з вiдpядженrr{ yЧaсникiв, тpенеpiв тa oбслyгoвyloчoгo Пеpсoнaлy (хapuyвaння пiд
Чaс зMaгaнь, poзмiщення y гoтелi, пpoiзд в oби.цвa кiнцi, дoбoвi y лopoзi, зaбезпечення кoней
poзмiщенням y стaйнях, зaбезпеченнЯ фypaжем Ta ТpaнсПopтнi витpaти) несyть opгaнiзauii,
щo вiдpядlltaloTЬ. Bapтiсть стapтoBих внескiв на кo}rcну iзdу cклaдaс 400гp.
-. Лoкaльний тpaнспopT: opГaнiзaцiйний кoмiтет не зaбезпечyr лoкaЛЬниМ TpaнсПopToМ нa
Чac ПpoBе.цення ЗМaгal{Ь.

-- Bapтiсть .цrнникa.цля o.цнoГo кoня скЛaДaс 300 гpн зa дoбy. B цro сyMy BХo.циTЬ сToяI{кa
кol{еBoзy; пiДклroченHя .цo rЛекTpoмеpежi - Зa yзгoДженняМ з aДмiнiстpaцiсro. Пpибиpaння
ПpoTягoМ Ta IIo зaBеpшенню зМaгaнЬ ПpoBo.циTЬоя сaмoстiйнo, aбo ПepсoнaЛoм клyбy зa 30
Гpн. зa .цoбy. Хap.ryвaння кoней зДiйснroсться сaмoстiйнo.

9. Безпeкa

тa пiДгoтoвкa мiсця прoвrДrння зМaгaнь

- Пopядок пiдгoтoвки cПopTиB}Iих спopy.ц Ta.цoTpиМaння безшеки yЧaсникiв i гля,цaчiв пiд
Чaс ПpoBе.цення зМaГaнь ПpoBo.цИTЬcЯ y вiдпoвiднoстi .цo пoсTaIIoви Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни вiд 18 гpyлня 1998 poкy J.lЪ 2025 ''Пpo пopя.цoк пi.цгoтoвки сПopTиBниx cПopyд тa iнших
спецiaльнo вi.цве.цених мiсць ДЛя пpoвеДeннЯ МaсoBиХ сПopTиBI{их Ta кyЛЬTypнo-BиДoвищниХ
зaxo.цiв''.
Зaбезпечення безпеки спopTсMенiв пpи пpoBrДеннi тypнipy пoкЛaДarTЬся нa Гoлoвнy сyл-

-

дiвськy кoлегiro.
- Bеprпники всiх кaтегopiй, якi знaхoДЯTЬcЯ веpxи пpoTягoМ BсЬoгo .raсy пеpебyBaння нa
теpитopiТ пpoвeдення зМaгal{Ь, a Taкoх{ пi.ц чaс BисTyПy' МaIoTЬ бути у зaхисних кaскaх
BоTaI{oBЛенoгo зpaзкy. Bиклroчен}IяM с Bеpшникvтвiд26 poкiв нa кoнЯx сТapше 7 poкiв. BиклюЧеннЯ оToсyrTЬся безпoсеpедньo висTyПy Ta poЗМинки ПеprД ним (без пеpеpви). Hевикoнaння цЬoгo пpaBиЛa пpивo.циTЬ.цo BиклЮчення зi зМaгaнЬ.
- Пpoтягoм вcЬoГo нaсy кoнi, якi пpибyлИ ДЛЯ yuaстi y ЗMaгaI{нЯх' знaxo.цяЧисЬ Пoзa Ме)кaMи кoнIoшнi, пoвиннi мaти iдентифiкaцiйний I{oMеp.
- Зa технiчнy пiдгoтoвленiсть сПopTсМенiв тa вi.цпoвiднiсть сПopTивI{oМy poзpяДy вiлпoвiлaс
Пpе.цсTaBник кoМaнДи, oсoбистий тpенеp сПopTсMенa тa кеpiвник opгaнiзaцif, який пiдписyе
зaJIBкy тa вiдpяджaс спopTсМенiв нa ЗМaгal{ня.
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10. ПpoгpaМa ПpoвеДeння зMaгaнЬ
1 гpyпa. вiк кoней 8 poкiв тa стapшi (текст FЕI 2018)

1.

2.

з.

Сеpеднiй пpиз
Bеликий пpиз

J.Ф2

КЮP BП
oсoбистa пеptпiсть poзiгpyстьcя зa сyМoю pеЗyЛьTaтi 3-x тестiв. Bикopистaння сTе.
кy.цoзBoЛясTЬся

2 гpyпa .

вiк кoней 8 poкiв тa стapшi (текст FЕI 2018)

1. ''Cеpеднiй пpиз

A'';

2. ''Cеpеднiй пpиз B''
Якщo пapa (веpшiник-кiнь) пpoTягoМ 2-x сезoнiв пoсi.цaли 1-3 мiсця нa чемпiонaтi
УкpaiЪи, Кyбкy УкpaiЪи aбo нa мiжнapoдних зМaгaннях з pезyЛЬTaToМ BиЩe 6О0/o, у
''Bеликoмy пpизi'', ''Cepедньомy пpизi J\Ъ 2'', КЮPi ''Bеликoгo пpизy'', вoнa (пapa) не
.цoПyскarTЬся .цo yuaотi B зМaгal{нях ГpyПи' У випaдкy кoли змiнloeTЬся кiнь aбo веpшник _ пapa Мaс ПpaBo 6paти yчaсTЬ y зМaГaнняx. oсoбистa пеptпiсть poзiгpyеться
Зa сyМoЮ pезyльтaтi 3-х тестiв' Bикopистaння сTекy,ЦoзBoЛяеTЬся

3

гpyпa. вiк кoней 7 poкiв тa стapшi (текст FЕI 20l8)
1. ''Мaлий пpиЗ''

2. ''Cеpеднiй пpиз J,(Ъ1'' (квaлiфiкaцiйний, не менIпe 6О %)
3. ФpiстaйЛ зa ПpoгpaМoю ''Cеpедньoгo пpизy Nl 1''
.(o yнaстi y гpyпi нr ДoпyскaloTЬся кoнi 7 poкiв тa cтapшi, якi нa чемпioнaтaх Укpaiни aбo
нa мilкнapo.Щ{иx зМaГal{нях пoci.цaли 1-5 мiсця y ''Bеликoмy пpизi'', ''Cеpедньoмy пpизi Jllb
2'', КЮPi ''Bеликoгo пpизy''. oсoбистa пеptпiсть poзiгpyсться Зa сyМoю prзyлЬTaтiв 3-x тестiв. BикopиcTaIIня сTекy .цoзвoляrTЬся.
4 гpvпa Конi 4.x pокiв

Teсти: 1. iздa пo кoМaн.цi в гpyпi пo 4 пapи

2iздaФel для кoней 4-x poкiв

Bиcтyп Bиключнo нa Tprl{ЗелЬнoМy oгoлiв,i. BикopистaннЯ сTeкy .цoзBoЛЯсTЬся. oсoбистa
пеpшiоть poзiгpyeться.

Ioнaки (Л

14-18 poкiв
Tести: Кoмaн.цний Пpиз * oсoбистий пpиз
5 гpyпa.

+ КIoP Юнaки (текст FЕI2018 p ). Biк кoней
BисTyII
BикЛючнo
IIa
MyI{ДIIJтyчI{oМy
oгoлiв'i. oсoбистa пеpшiсть poзiгpyeTЬся зa сyмo}o pезyльтaтi 3-x тестiв. Bикopистaн}IЯ сTекy.цoЗBoлясTЬсЯ.

6 poкiв тa стaprпi

б гpvпa. BiДкpитий клaс <<L>> для6удь-якoi кaтегopiТ веprшникiв.
Tести: UKR-L5, UKR-L6. Biк кoней не МoЛo.цше 5 poкiв. Bистyп BиклюЧнo I{a TpеI{ЗелЬнoМy oгoлiв,i. ,{o y.lacтi y uiй гpyпi не дoпyскaloTЬся TIapИ, якi пpoтягoМ oсTal{нiх 2-х poкiв пpиймaли yчaсTЬ y бiльlп cкЛa.цних виДax пpoгpaм* тa пoсi.цaли B ниx 1-3 мiсця.
Bикopистaння сTeкy.цoзBoЛЯсTься. oсoбистa пеprшiсть poзiгpyсTЬся зa сyМoю pезyльтaтi 2x теcтiв.

7 гpYпa. BiДкpитий клaс <<М>> для 6удь-якoi кaтегopiТ веprпникiв (oкpiм дiтей).
Тести: UKR-M4 , IIKR- M5. вlк кoней IIе Moлo.цше 6 poкiв. Bистyп нa МyнДIIITyчнoМy
aбo тpeнзеЛЬнoМy oгoлiв,Т. !o yuaстi y Цiй гpyпi не ДoпycкalоTьcя ПapИ, якi пpoтягoм
oстaннix 2 poкiв rlpиiтмыти yЧaсTь y бiльrп скЛaДних Bи.цax пpoгpaм* тa пoсiДали в них 1-3
мiсця. Bикopистaння сTекy .цoзBoЛясTЬся. oсoбистa пеptшiсть poзiгpyсTЬся зa cyМoЮ prзyльтaтi 2-х тестiв.
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8 гpyпa. Дiти (Ch) 12-14 poкiв.
Tести: Пoпepеднiй Пpиз B (!iти) FЕI, + Кoмaндний Пpиз (!iти) FЕI, +oсoбиcтиЙГIpиз
(!iти) FЕI. (201s)
.Цo цiеТ кaтегopii.цoпycкa}oTься.цiти \2-I4 poкiв. Bикopистaння сTекy.цoЗBoЛясTЬcя" [ля

веpшникiв кaтегopii <.{iти> бalкaнo нoсiння зaхиснoгo жиЛеTy пiд нaс веpхoвoi iЪди"
Bикopиcтaння сTекy.цoзBoленo. oсoбистa пеprпiсть poзiгpyеться Зa сyМo}o pезyлЬTaтiв 3-x
тестiв.

9 гpyпa. Пoчaткoвий piвенЬ loпyскaloTЬcя Bеpшники з 7 poкiв, якi не пpиймaли уlaсTЬ y oфiцiйних зMaГaнняx. Biк кoней не ]\{oлo.цше 6 poкiв. Bистyп BиклIoчнo IIa TprIIЗrЛЬнoМy oгoлiв'Т. ,(ля веpшникiв дaнoi кaтегopiТ pекoМен.цoвaнo нoсiнFIя зaхиснoгo ясилетy пiд
чac BеpxoBoi iЪди. .{oзвoленo BикopисTaI{ня .цoПoМiжниx зaсoбiв yпpaвлiння' a сaМr: еЛacTичI{иx бoкoвиx poзв'язoк. Bикopистaння cTrкy .цoзBoЛенo.

10 гpyпa. Bикoнaння iЪди пiд диктyBaння
.Цo цiсi кaтегopii,цoПyскaloTься.цiти 7-11 poкiв, a Taкo)к дiти 12-74 poкiв, якi не бpasм yЧacтi y aнaлoгiчниx зМaГal{нях y lToпеpе.цнi рoки. Biк кoней не МoЛoДше 5 poкiв. Bистyп викЛI0чнo I{a TpеI{зеЛЬнoМy oгoлiв'i. Bикopистaння сTекy .цoзBoЛrнo.
,(ля веpшникiв oбoв'яЗкoBе нoсiння зaxиснoГo )киЛеTy пi.ц чaс веpхoвoi iЪди. ,ЦoзвoЛенo
Bикopистaння ,цoПoМiжниx зaсoбiв yпpaвлiннЯ, a caNle: еЛaсTичI{иx бoкoвиx poзв'язoк. Bсi
Bи.ци .цoпoмiжних зaсoбiв yпpaвлiння МaIoTЬ бyти зaтягненi .цoсить вiльнo i не спpинkIHЯT|4
кoню дискoмфopт. СтyпiнЬ I{aTягнrння дoпoмi}кних зaсoбiв кoIITpoJIIoс сT}oapд ЗMaГaнЬ.
Cyпеpенки зi стюap.Цoм вi.цнoснo сTyПrнЮ нaTяГнrння.цoпoмi>кних зaсoбiB IIr.цoПyстимi i
TягI{yTЬ зa сoбoro BиклЮчення Bеpш]никa зi змaгaнь. ,{oзвoлеIIo BикopиcTaннЯ шПop .цo 3,5
сМ, ЕUIе кoлiщaткa не .цoЗBoЛенi. MoжлиBе BикopиcTaння )кopсTких цiльних кpaг з глa.цкoi
rпкipи (.ropниx) paзoМ iз неpевикaМИ ДЛЯ веpxoвoТ iЪли (.ropними). Bеpшники' якi вистyпaIoTЬ B дaнiй гpyпi MaIoTЬ бyти oдягненi y pедингoти.

faниЙ pегЛaМент с oфiшiйним BикЛикoM

IIa ЗМaгaння.

