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ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відкритий Кубок Дніпра з подолання перешкод (CSN 2*) 

 6-й  етап 

 
 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Змагання проводяться 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 вершників 

- підготовки кандидатів до збірної команди області та України і успішних 

виступів спортсменів на національних змаганнях. 

-  

1. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться  12- 15 липня .2018р на території  КСК «Klimenko 

stable»Дніпропетровської області, Дніпропетровського району, Центр бізнесу та 

активного відпочинку «Озерище». 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 
- Керівництво проведення змагань здійснюється Оргкомітетом та Федерацією 

кінного спорту Дніпропетровської області. Безпосередньо проведення 

змагань покладається на головну суддівську колегію.  

- Відповідальність за придбання нагородної атрибутики покладається наКСК 

«Klimenko stable». 

- Відповідальність за підготовку місць змагань та розміщення коней 

покладається на КСК «Klimenko stable» 

3. Офіційні особи: 
Президент Оргкомітету – Клименко А.В. 

Директор турніру – Кармазіна О.А  

Головний суддя змагань – Гук О.В. 

Головний секретар – Кириченко В.В 

Судді: Матвейчук М.В, Кармазіна О 

Курс-дизайнер – Пінчук С 

Стюард – Калініченко Л.П 

Ветлікар – Бізюкова Е 



Лікар змагань – Порошин С.В 

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 та оплаті роботи суддівської бригади покладаються 

на «Klimenko stable». 

-  

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК 

 

Заявка за формою остаточної подаються у ФКС „Дніпро” на електронну адресу 

fksdnepr2@gmail.com до 12.07.2018. Остаточні – у день проведення 

мандатної комісії. 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.  

- Вартість денників – 300гр на добу. Замовлення за тел. 098-281-55-08 

Кармазіна Олександра Анатоліївна 

- Стартові внески на маршрути - 300гр за маршрут, для маршрутів для коней 

7р та ст. – 500гр за маршрут. Діти стартові внески не сплачують. Оплата за 

прибирання денників після від’їзду – 30гр 

-  

4. 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 

2017).  

- Змагання особисті. До участі допускаються тільки члени ВФКСУ (з 12 років, 

які зареєстровані у ФКСД у 2018 році та які з 18 років сплатили членські 

внески на день початку змагань). Допускаються спортсмени, які мають 

спортивний розряд з кінного спорту. Кожен спортсмен може стартувати в 

декількох групах, але на різних конях. Кількість коней на одного спортсмена 

не більше 4-х, збільшення можливе для членів збірної команди України. Один 

кінь має право приймати участь у змаганні не більше двох стартів в день але в 

різних маршрутах та під одним вершником. Винятком е старт на одному й 

тому ж коні в різних маршрутах під вершником національної категорії та під 

вершником до 2 розряду включно. Також допускається старт на одному й тому 

ж коні в одному і тому ж маршруті якщо стартує один аматор та один вершник 

категорії «діти». Вік коней від 4-х років та визначається згідно правил змагань.  

-  

5. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
 

- Результати маршрутів визначаються згідно Правил змагань 

- Володар Кубку Дніпра визначається у кожній групі за результатом останнього 

маршруту. 

- Нагороджуються переможці та призери кожного маршруту медаллю, грамотою 

та цінним призом, а коні - розеткою 

- Володар Кубку КСК у кожній групі нагороджується Кубком. 

- Призовий фонд змагання 50000гр. У випадку старту у маршруті менше ніж три 

спортивних пари, призовий фонд маршруту не розігрується 



 

Програма  Кубок Дніпра з конкуру 5-й етап (12-15 червня ) 2018 р 
12 липня - четвер  12-00 – 16-00  мандатна комісія 

13 липня – п’ятниця 
м. № 1. Висота 80см в дві фази спец.варіант. Залік окремий для: 

- Діти 1 група (коні 6р. та ст.).Допускаються діти 12-14 років з розрядом не вище 2-го 

- Відкритий клас   

- Для коней 4 років  

(90 см. ІІІ розряд-  0 шт.) 

м. № 2. Висота 90 в дві фази спец.варіант . - Відкритий клас   

м. № 3. Висота 105см в дві фази спец.варіант. Залік окремий для: 

 - Для коней 5-ти років.  

- Відкритий клас   

 (100 см. ІІІ розряд не більше ніж 4 шт.) 

м. № 4. Висота 110см в дві фази спец.варіант. 

- для коней 6-ти років.  

 (110 см. 2-й розряд – 0шт.).) 

м. № 5.  Висота 125  з Джокером 

-  для коней 7 років та ст. 

(120 см. -І розряд- 0 шт., ІІ розряд-  не більше 4 шт.) 

 

14 липня – субота 
. № 1а.  Висота 90 см. З перестрибуванням в гіті. Залік окремий для: 

- Діти 1 група (коні 6р. та ст.) - допускаються діти 12-14 років з розрядом не вище 2-го 

- Для коней 4 років:  

- Відкритий клас  

 (90 см. ІІІ розряд-  0 шт.)  

м. № 2а Висота 100 в дві фази спец.варіант . - Відкритий клас   

 № 3а. Висота 115 . З перестрибуванням в гіті. Залік окремий для: 

- Для коней 5-ти років: 

  - Відкритий клас  

(110 см. 2-й розряд – 0шт.) 

№ 4а. Висота 120см. Швидкісний. 

- Для коней 6-ти років   

(120 см. -І розряд- 0 шт., ІІ розряд-  не більше 4 шт.) 

№ 5а. Висота 130см. Швидкісний. 

- Для коней 7 років та ст.  

(130 см.- І розряд- не більше ніж 4 шт., КМС- 0 шт.) 

 

15 липня – неділя 
. № 1б.  Висота 95 см. Швидкісний. Залік окремий для: 

- Діти 1 група (коні 6р. та ст.) - допускаються діти 12-14 років з розрядом не вище 2-го 

- Для коней 4 років:  

- Відкритий клас  

(100 см. ІІІ розряд не більше ніж 4 шт.) 

 № 2б. Висота 105. Швидкісний Відкритий клас  

№ 3б. Висота 120. Швидкісний Відкритий клас  

. Залік окремий для: 

- Для коней 5-ти років: 

  - Відкритий клас  

(110 см. 2-й розряд – 0шт.) 

№ 4б. Висота 125 см.. 

- Для коней 6-ти років.  З перестрибуванням 

(120 см. -І розряд- 0 шт., ІІ розряд-  не більше 4 шт.) 

№ 5б. Висота 135см. З перестрибуванням. 

- Для коней 7 років та ст.  


