ВІДКРИТІ ЗМАГАННЯ З ВИЇЗДКИ

KLIMENKO STABLE CUP
13 . ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОПУСКУ
1 група: Великий Тур
Тести: Великий приз + КЮР ВП (текст FEI – остання версія).
Вік коней 8 років та старші. Дозволяється використання стеку.
2 група: Малий Тур
Тести: Малий приз + КЮР СП 1 (текст FEI – остання версія).
Вік коней 7 років та старші.
До участі у цій групі не допускаються пари (кінь та вершник), які на Чемпіонатах України,
Кубку України, або на міжнародних змаганнях посідали 1-5 місця у Середньому Призі
№2, Великому Призі або КЮРі Великого Призу протягом 2-х попередніх років.
Дозволяється використання стеку.
3 група. Юнаки (J) 14-18 років,
Тести: Особистий приз + КЮР для юнаків (текст FEI – остання версія для юнаків). Вік
коней 6 років та старші. Виступ на мундштучному оголів’ї. Дозволяється використання
стеку.
4 група. Відкритий клас L для будь-якої категорії вершників.
Тести: UKR-L5, UKR-L6. Вік коней не молодше 5 років (для вершників 12-16 років вік
коней – не молодше 6). Виступ виключно на трензельному оголів’ї. До участі у цій групі не
допускаються пари, які протягом останніх 2-х років приймали участь у більш складних
видах програм* та посідали в них 1-5 місця.
*під «більш складним видом» слід розуміти будь-який тест, що відповідає рівню «М», «S»
та, відповідно, рівню Середнього та Великого Призу. Використання стеку дозволено.
5 група. Відкритий клас М для будь-якої категорії вершників (окрім дітей). Тести: UKRM4, UKR- М5. Вік коней не молодше 6 років. Виступ на мундштучному або трензельному
оголів’ї. До участі у цій групі не допускаються пари, які протягом останніх 2 років
приймали участь у більш складних видах програм* та посідали в них 1-5 місця.
*під «більш складним рівнем» слід розуміти будь-який тест, що відповідає рівню «S» та,
відповідно, рівню Середнього та Великого Призу. Використання стеку дозволено.
6 група. Коні 4 років. (YH-4) Вершники 16 років та старші. Використання стеку
дозволено. Тести: YH-4 FEI + YH-4 FEI. Виступ на трензельному оголів’ї .
7 група. Коні 5 років (YH-5). Вершники 16 років та старші. Використання стеку
дозволено. Тести: YH-5 FEI-Р + YH-5 FEI-F. Виступ на трензельному оголів’ї.

8 група. Коні 6 років (YH-6). Вершники 16 років та старші. Використання стеку
дозволено.
Тести: YH-6 FEI-Р + YH-6 FEI-F. Виступ на трензельному оголів’ї.
9 група. Діти (Ch) 12-14 років на конях 6 років та старше
До цієї категорії допускаються діти, які ніколи не приймали участь в змаганнях для
Юнаків на Чемпіонатах України, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях.
До цієї категорії можуть допускаться вершники, які розпочали виступ в категорії Юнаки в
поточному році, але на іншому коні. Виступ на трензельному оголів’ї. Дозволяється
використання стеку.
Тести: Попередній Приз А (Діти) FEI, Командний Приз (Діти) FEI .
10 група Аматори.
10.1 Всередині група ділиться на два класи:
1. Аматори
2. Діти 10-14 років
Тести : AF1, AF3
10.2 Визначення поняття: АМАТОРИ це:
особи старше 15 років, яким ніколи не було присвоєно розряди: 1-й,
«Кандидат у майстри спорту», «Майстер спорту», «Майстер спорту
міжнародного класу» з кінного спорту;
вершники, які протягом останніх 5 років не брали участь у програмі
Великого Туру, Середнього Туру, Малого Туру та в національних змаганнях
(Чемпіонат України серед дорослих, Чемпіонат України серед дітей, юнаків та
юніорів, Кубок України);
10.3 Дозволено використання бинтів.
10.4 Дозволено використання стеку довжиною не більше 120 см.
11 група «Дебют». До цієї категорії допускаються діти, які ніколи не приймали участь у
офіційних змаганнях.
Організаційний комітет залишає за собою право у випадку непередбачуваних обставин
вносити зміни до Регламенту та до Програми змагань.

