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N{ЕTA I ЗABДAIIня
Змaгaння пpoBo.цяTЬся з МеToIo:

- з€rЛyченнЯ нaсrЛення oблaстi Дo зaнять фiзи.тнoro кyЛЬTypoю i спopтoм;

- пo.цaЛЬrпoi пoпyляpизaцiТ Ta poзBиTкy кiннoгo сПopTy в !нiпpoпетpoвськiй
oблaотi;

- пiДвищення cПopTивнoТмaйстеpнoотi кiннoтникiв oблaстi
- BияBлrътнянaЙcильнirшиx сПopTсIvIенiв oблaстi сеpеД.цopoсЛиx веprпникiв
- пi.цгoтoвки кaн.ци.цaтiв.цo збipнoi кoМaн.ци oблaстi тa УкpaТни i yспirпних

вистyпiв сПopTсМeнiв нa нaцioнaЛЬниx зМaГaнняx.

1. сTPoки TA MIсЦЕ ПPoBЕДЕHIlя
Змaгaння пpoBo.цяTься 06-09'09 .2018p нa TrpиТopiт КCк <Klimеnko
stablе>fiнiпpollеTpoBcькoi oблaстi, ,{нiпpoпетpoBсЬкoгo paйoнy, {ентp бiзнесy тa
aкTиBIIoгo вi.цпoчинкy <oзеpище>.

2, кЕPIBHицTBO ПPOBЕДЕнHЯM ЗMAгAIIЬ
- КеpiвницTBo IIpoBr.ценнЯ ЗМaГaнЬ з.цiйснioсться opгкoмiтетoм тa Федеpauiсro

кiннoго cпopTy .{нiпpoпeтpoвськoi oблaстi. Безпoоеpе.цнЬo ПpoBr.цrння

зМaгaнь ПoкЛa.цaсTЬcЯ Нa гoЛoвнy сyллiвськy кoлегiro.
- Biдпoвi.цaльнicть зa пpидбaння нaгopoДноi aтpибyTики ПoкЛaДaСTЬcЯ нaКCК

<Klimеnko stablе>.
- Biдпoвiдa'цьнiсть зa пi.цготoвкy мiсuь зМaГaнЬ тa poзмiшення кoней

ПoкЛa.цaсTься нa КСК кKlimеnko stablе>

3. oфiцiйнi oсoби:
Пpезидент opгкoмiтетy _ Клименкo A.B.
.{иpектop тypнipy _ Кapмaзiнa o.A
Гoлoвний cУД,ДЯзМaгaнь _ Maтвейчyк М.B.
Гoлoвний секpеTaр _ lllвецoвa A.
Сyллi: Киpиuенкo B, Гyк o
Кypс-дизaйнеp _ Пiн.iyк C
lШеф-отroapд _ Кoблoвa H.
Стroapл Кo,цинець B.
Bетлiкap - Клoчкoв B.
Лiкap зМaгal{Ь _ Пopotшин C.B



УNIOBи IIPиЙOМУ
- Bитpaти пo вiдpя.ц}кrнню yuaсникiв, тpенеpiв тa oбслyгoByloчoГo ПеpсoнaЛy)

.цoбoвi, poзмiщення y гoтелi, пpoiзд, xapЧyBaння, зaбезпенення фypaжем,
Tpal{спopToМ нrсyTЬ opгaнiзaцiТ щo вiдpя.цжulloTЬ.

- Bитpaти пo xapчyBallню тa oплaтi poбoти сyллiвськoТбpиraди ПoкЛa.цaloTЬсЯ

нa <Klimеnko stablе>.

ПoPЯ.Цoк Пo.цAЧI зАЯB oк
Заявкa зa фopмoro ocmаmoчнoi.пo.цaroтьоя y ФКС ,,.(нiПpo'' нa елrкTpoннy

a,цpесy fksdnеpr2@gmаil.сom Дo 03.09.zо18. oстaтo.rнi _ y.цень Пpoве.цення

мaн.цaтнoi кoмiсiТ дo 16-00' Зaявки' шo бyли пoдaнi пiсля BкaЗaнoГo uaсy i не
бyли пiлтвеpлх<енi нaпеpеДoДнi yснo aбo нa вaйбеp Киpиненкo BB (09].219-08-
З7) a6o Кapмaзiнiй o.A (098-281-55.08) бyлyть пpиймaтиcь зa пoДвiйним
тapифoм. Paзoм з зaвipенolo заявkoю.цo MaIrДaTнoТ кoмiсii нa.цaIоTЬсЯ:

стpaxoвий пoлiс, зa.пiкoвa книжкa сПopTcМrнa з вi.цмiткoro лiкapнянoi
.цеpх{ycTaнoви Ta вi,цмiткolo пpo нaЛеяtнiсть .цo сПopTиBнoТ opгaнiзaцiТ,
пoсвiДчeння oсoби _ ПaсПopT (свiдoцтвo Пpo нapo,цження)' пaсПopT спopTиBнoГo
кoня УкpaiЪи aбo RC FЕI.

- BapтiсTЬ.цеIIHикiв _ 300гp нa дoбy. Зaмoвлення 3a TеЛ. 098.281-55.08
Кapмaзiнa oлекcaндpa AнaтoлiiЪнa

- Cтapтoвi внеcки нa Мapшpyти - 300гp Зa МapшpyT, ДЛЯ мaprпpyтiв Для кoней
7p тa ст. _ 500гp зa Мapшpyт. .{iти стapтовi Bнески не cПЛaчyють. oплaтa зa

- 
пpибиpaння.цrнникiв пiсля вiд'iЪдy - 30гp

4, УMoBи ПPOBEДЕIIня зМAгAнЬ
- Змaгaння пpoBo.цяTься y вiлпoвiднoстi Дo Дiroчиx Пpaвил ЗМaГaнЬ з кiннoгo

сПopтy (ФКCУ, 1-е виДaння, введенi в дiro з 01.01 .2О11тaзмiн i ДoIIoBненЬ
20r'7).

- Змaгaння oсoбистi. [o yuaотi.цoПyскa}oTься тiльки ЧЛеНи BФКCУ (якi
зapесстpoBaнi y ФКC!'у 2018 poшi тa якi з 18 poкiв cПЛaTиЛи членськi Btlески
нa.цень пoчaTкy змaгaнь). Кoжен спopTсМен Мoже сTapTyBaTи в .цекiлькox
ГpyПaх, €lле нa piзниx кoняx. Кiлькiсть кoней нa oднoгo сПopTcМrнa не бiльrпе 4.
x, збiльrпенHя МoiI{JIиBе ДЛя членiв збipнoi кoМaн.ци Укpaiни. oдин кiнь мaс
пpaBo пpиймaти г{acTЬ y змaгaннi не бiльцrе Двoх сTapTiв в.цень aле в piзниx
МapшIpyTax пiД oДниM Bеpшникoмo aбo пiд piзними Brpшникaми. B oднoмy i
ToМy xt мaprшpyтi кiнь мoже cTapTyBaTи двiчi тiльки пiд piзниМи BерIПникaМи,
якi мaroть poзpяД I{е Bище 2-гo тa BисTyПaIoTь в piзних зaлiкax, a Taкoх( y
BиПa.цкy кoли Bеpшник знятий (вiн мoже сTapTyBaTи B.цpyГе тiльки пoзa
кoнкypсoМ). Пapaлельний зa.пiк в piзних кaтегopiяx Bo.цнoМy i тoмy ж мaprпpyтi
не.цoпycкПеTЬся. Biк кoней вiд 4-x pокiв Ta BизI{aЧaсTЬся згiДнo пpaBиЛ зMaГaнЬ.

5. BиЗHAЧE,HIIЯ PЕзУЛЬTATIB TA }IAгoPoД}tЕння

- PезyльтaTи Мapшpyтiв визнaнa}oTься згiДнo Пpaвил ЗМaГaнЬ

- Boлoдap Кyбкy !нiпpa BизI{aчaeTЬся y кoжнiй гpyпi Зa pезyЛЬTaToМ ocTaннЬoГo
MapшIpyTy.

- HaгopoдкyroтЬся пеpеМo)кЦi тa пpизеpи кoжнoГo MapшIpyTy МeДaЛЛIo, ГpaМoTo}o

тa цiнним пpизoМ' a кoнi - poзеTкolo
. Boлoдap Кyбкy КCК y кoжнiй гpyпi нaгopo.цжyeTЬся Кyбкoм.
- Пpизовий фoнд зMaгaння 50000гp. У випaдкy сTapTy y МapIJIpyTi менtше нiж тpи

сПopTиBниx пapи, пpизoвий фo"д MapцIpyTy не poзiгpyсTЬcя



Пpoгpaмa Кyбoк flнiпpa 3 кotlкyрy
8.й етaп (0б .09.09) 2018 p

0б веpесня. Четвep 12-00 - 16-00 мaндaтнa кoмiсiя. opiгiнa;rи зuUIBoк, щo бyли пoДaнi

пicля 16 гoд i не бyли пiдтвеpлженi нaпеpедoднi yснo aбo нa вaйбеp Киpи.rенкo B B
(0g7.21g-o8-37) aбo Кapмaзiнiй o.A (09s-281-55.08), бyлyть шpиймaтись зa пoДвiйним

тapифoм.
07 веpесня _ п'яTниця

м. NЪ 1. Bисoтa 80см в двi фaзи опeц.вapiaнт. Зaлiк oкpемий для:
- limu I zpупа (кoнi 6p. тa cт)'fioтlуокaloTЬся дiти |2-1.4 poкiв з poзpяДoМ не вище 2-гo

. Bidкpumuй клас

. .Qля кoней 4 poкiв
(90 см. III poзpяд- 0 tшт.)

м. Nb 2. Bисoтa 90 в двi фaзи спеЦ.вapiaнт . - Bidкpumuй кцаc

м. J\b 3. Bисoтa 105см в лвi фaзи спец.вapiaнт' Зaлiк oкpемий для:
- !дя кoней 5-mu poкiв,

- Bidкpumuй tсltас

(100 см. ПI poзpял нe бiльrцe шiтс 4 шт.)
м. j\Ъ 4. Bисoтa 110см в двi фaзи спец.вapiaнт'

- dля кoнeй б-mu poкiв,
(110 см.2-й poзряд _ 0шт.).)

м. Nb 5. Bисoтa 125 з !жoкеpoм
- dля кoнeй 7 poкiв mа сm,

(120 см. -I poзpяд. 0 tшт.,II poзpяд. нe бiльrше 4 ruт.)

08 веpесня _ сyбoтa
. Nb la. Bисoтa 90 см. З пepеcтpибyBaнняМ в гiтi. Зaлiк oкpемий для:

- limu 1 epуnа(кoнi бp, тacт)..цo[ryскaютьcя.цiти l2-14 poкiв з poзpя.цoМ нe вище 2-гo

-.\ля кoнeй 4 poкiв.'
- Bidкpumuй юlаc
(90 см.III poзpял- 0 tшт.)

м. Лb 2a Bисoтa 100 в двi фaзи спец.вapiaнт .. Bidкpumuй юtаc

J\} 3a. Bисoтa 115 . З [жoкеpoм. Зaлiк oкpемиЙ p'ля:

.,[ля кoней 5-mu poкiв',
. Bidкpumuй клаc

(110 см.2.й poзpял - 0шт.)
Лb 4a. Bисoтa 120см. з.Ilркoкepoм.

- ,\ltя кoней 6-mu poкiв (120 см. -I poзpял- 0 lшт., II poзpял. не бiльrшe 4 rшт.)

Jlb 5a. Bисoтa 130см. lllвидкicний.
- !1tя кoней 7 poкiв mа cm. (l30 см.. I poзpял- не бiльrше нirк 4 rшт., кMC. 0 шт.)

09 вepесня - rrеДiля
. J\b rб. Bисотa 95 см.IITвидкiоний. 3aлiк oкpемий для:

- limu 1 zpуnа (кoнi 6p. тacт). дoПyскaloться Дiти 12-14 poкiв з poзpя.цoМ не вище 2-гo
.,\ля кoнeй 4 poкiв:
. Bidкpumuй клас
(100 см. ПI poзpял не бiльure нiж 4 urт.)
J\t 2б. Bисoтa 105. lllвидкicний Bidкpumuй клаc

J\Ъ 3б. Bисoтa 120. lllвидкicниil Bidкpumuй клаc

. Зaлiк oкpемий для:
.,Qля кoней 5.mu poкiв.,

- Bidкpumuй кttаc
(110 см. 2-й рoзpял - 0шт.)

J\b 4б. Bисoтa 125 см..
-,Qля кoнeй 6-mu poкiв.lllви.цкicний .(|20 см. -I poзpяД. 0 rшт., II poзpял. не бiльше 4

trlT.)- 
Nb 5б. Bисoтa 135см.3 пеpестpибyBa}IняM.

- !ря кoнeй 7 poкiв mа cm'


