
 

 

Регламент 

ВІДКРИТІ  ЗМАГАННЯ З ВИЇЗДКИ 

 

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

1.1 Дата проведення:  20-23 грудня 2018 р. 

 
1.2 Статус змагань: відкриті регіональні  

 

1.3 Мета і завдання змагань: 
-  Підвищення спортивної майстерності українських спортсменів; 

-  Виявлення найсильніших спортсменів; 

-  Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. 

1.3 Місце проведення змагань: КСК «Parade Allure». 

Адреса: вул. Лисака, 6, м. Жашків, Черкаська обл. 

 

   
                                                           2  ОРГАНІЗАТОРИ   

 

Федерація кінного спорту України 
 

                                                        2.1 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Президент Оргкомітету:     Пархомчук Михайло                                    

 

Головний суддя змагань :    Велика Лариса  

Директор змагань:             Пархоменко Юлія  

                                                 

                                                        3. АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

Адреса:      м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14 Б 

Телефон:  +38 067 768 99 95 

                                                          

                                                    
                                                 4. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

         

Цей регламент є офіційним запрошенням на змагання для вершників, що є дійсними 

членами ВФКСУ. 

Змагання проводяться згідно з: 

-  Статутом ВФКСУ (нова редакція 2016 року); 

-  Правилами змагань з кінного спорту ВФКСУ, видання №1, дійсні з 2015 року; 



- Правилами FEI з виїздки, видання 25-е, редакція 2014 р. з урахуванням оновлень, 

ефективних з  01.01.2018 р.; 

- Загальним регламентом FEI, 23 видання, редакція 2009 р. зі змінами, що вступають в 

силу з 01.01.2018 р.; 

- Ветеринарним регламентом FEI, 14 видання 2014 року, зі змінами, що вступають в силу з 

01.01.2018 р.  

 

                                                          5.ОФІЦІЙНІ ОСОБИ 

 

 

Президент Суддівської колегії:   Лариса Велика (4*), UKR 

            

Судді:                                            Наталія Рубашко (4*), BLR 

     Мері Робінс (4*), NZL 

     Марія Джумаджук (4*), UKR 

     Ірина Шульга (3*), UKR 

     Анна Масленнікова (N), UKR  

                                                                                                               
                               
Головний секретар :       Юлія Трондіна 

Шеф Стюард:       Андрій Пономарьов 

Стюарди:                         Лариса Калініченко 

     Олена Пономаренко 

     Дмитро Масленніков  

Ветеринарний лікар змагань:   Олег Павелиця 

        

 
                                                               6.ТЕХНІЧНІ УМОВИ 
Поле для змагань: 

загальний розмір – 135x70, бойове поле -  20x60, піщане покриття, закритий  манеж. 

Тренувальне поле:  

загальний розмір – 20x60, тренувальне поле – 20x60, піщане покриття, закритий  манеж 
Розмір денників: 3,00 x 3,00 

 

                                                     7.УМОВИ ДОПУСКУ 

 

7.1 До участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій, що є членами ВФКСУ 

та не мають заборгованості по сплаті внеску за 2018 рік.  

7.2 У випадку участі менше трьох учасників у класі – церемонія нагородження 

проводиться. 

7.3  Встановлений зразок заяви-дозволу, від батьків про допуск дітей до участі у 

змаганнях, завірені нотаріально на рік, можна знайти за посиланням: http://horses.dp.ua/ 

7.4 Діти та юнаки допускаються до змагань на конях 6 років і старше, юніори – 7 років і 

старше. 

7.5 Допуск учасників відповідно до правил змагань. Особливі умови допуску до кожної 

програми вказані у Програмі змагань. 

7.6 Максимальна кількість коней на одного вершника в одній групі – 2, загальна – не 

більше 4. 

7.7 Кінь в один день може стартувати не більше двох разів. 

7.8 Протягом всього часу, коли вершники знаходяться на території проведення змагань 

верхи, вони мають носити захисну каску. Виключення складають вершники від 26 років 

http://horses.dp.ua/


на конях від 7 років (безпосередньо перед виступом) - у відповідності до Правил змагань з 

виїздки 2018 року. Невиконання цього правила приводить до виключення зі змагань. 

7.9 Протягом всього часу коні, що прибули для участі у змаганнях, знаходячись   поза 

межами конюшні, повинні мати (носити) ідентифікаційний номер. 

 

 

                                                               8.УМОВИ ПРИЙОМУ 

8.1. Проїзд, добові, харчування, проживання в готелі всіх членів команди, розміщення та 

годування коней за рахунок організації, що відряджає.  

8.2.Локальний транспорт: організаційний комітет не забезпечує локальним транспортом 

на час проведення змагань. 

8.3. Вартість денника для одного коня складає 400 грн. за добу. Розрахункова доба з 00.00 

по 23.59.  В цю суму входить: стоянка коневоза та прибирання по завершенню змагань. 

Підключення коневозу до електромережі 100 грн на добу. Окремо сплачується разове 

прибирання денника 100 грн. напередодні змагань. 

 

                                      9.ЗАЯВКИ ТА МАНДАТНА КОМІСІЯ 

 

9.1.Термін подання заявок: 

Заявки на участь у змаганнях встановленого зразку (посилання на форму: 

http://efu.org.ua/library/formi_zayavok_na_uchast_u_zmagannyah/) мають бути подані в 

електронному вигляді, а у письмовому - на мандатну комісію.  

Останній день прийому заявок – 02/12/2018 

Адреса для подання заявок: parkhomenkoiuliia@gmail.com 

Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами змагань та підтвердженням 

відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.  

Бронювання денників відбувається автоматично при прийомі заявки. 

9.2.Мандатна комісія: 

Мандатна комісія: 20 грудня (чт) з 12:00 до 15:00 

На мандатну комісію обов’язкове надання: 

- остаточної заявки; 

- паспорту спортивного коня ВФКСУ або FEI (passport/Recognition Card) 

- паспорту або свідоцтва про народження вершника;  

- ідентифікаційного коду вершника; 

- страхового полісу вершника; 

- медичної довідки (допуск приймати участь в спортивних змаганнях);  

- дозволу батьків (для категорії «Діти») на участь у змаганнях  2018 (завіреного 

нотаріально). Посилання на форму - https://horses.dp.ua/obraztsyi-dokumentov-na-

sorevnovaniya/ 

 

                                                          10. СТАРТОВІ ВНЕСКИ 

 

10.1. Розмір стартових внесків для кожного тесту вказаний у програмі змагань.  

10.2. Оплата стартових внесків обов’язкова при подачі остаточної заявки на мандатній 

комісії. 

10.3. Після закінчення мандатної комісії стартові внески не повертаються. 

 

                                                          11. ВЕТЕРИНАРНІ УМОВИ 

http://efu.org.ua/library/formi_zayavok_na_uchast_u_zmagannyah/
https://horses.dp.ua/obraztsyi-dokumentov-na-sorevnovaniya/
https://horses.dp.ua/obraztsyi-dokumentov-na-sorevnovaniya/


 

11.1. Коні, які прибувають для участі у змаганнях, повинні бути клінічно здорові і 

відповідати всім ветеринарним вимогам щодо переміщення живих тварин в межах 

України. Довідка про ветеринарний стан господарства, з яких прибули коні, затверджена 

державною ветеринарною службою, подається ветеринарному лікарю. На змагання будуть 

допущені тільки коні, яким було зроблене планове щеплення проти грипу. Наявність 

паспорту спортивного коня ВФКСУ або паспорту FEI/Recognition Card обов’язкова. 

 

                                                                                  12. РІЗНЕ 

 

12.1 Кожний учасник змагань, власник коня, обслуговуючий персонал особисто несуть 

відповідальність за шкоду, заподіяну третій особі ними самими або їх конем. 

12.2 Організаційний комітет не відповідає за шкоду, заподіяну учасниками змагань, 

коноводом чи конем в результаті їх хвороби, травми, крадіжки, аварії, пожежі. 

13. ПРИЗИ ТА ВИНАГОРОДИ 

13.1  Вершники, які посіли перші три місця нагороджуються кубками, їх коні – розетками.  

13.2 Церемонія нагородження проводиться в кінному строю. Для вершників категорії 

Вершники групи «Аматори» нагороджуються в пішому строю. 

                       
                          14 .ПРОГРАММА ЗМАГАНЬ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОПУСКУ 

 

 

1 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 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. 

 

2 група: Відкритий клас М для будь-якої категорії вершників. Тести: UKR-M4 , 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. 

 

 

 

3 група  Аматори. Всередині група ділиться на два класи: 

            1. Аматори   

            2. Діти  8 - 14 років  

Тести : AF2, CIC1* (A), AF3  



  АМАТОРИ це:  

- особи старше 15 років, яким ніколи не було присвоєно розряди 

«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, М-класі та в національних змаганнях 

(Чемпіонат України серед дорослих, Чемпіонат України серед дітей, юнаків та 

юніорів, Кубок України); 

 

4.1 Дозволено використання допоміжних засобів управління, а саме: гумового 

шамбону, класичного гогу.  

 

 4.2 Всі види допоміжних засобів управління мають бути затягнені досить вільно і не  

спричиняти коню дискомфорт. 

 

 4.3 Ступінь натягнення допоміжних засобів контролює стюард змагань. 

Суперечки зі стюардом відносно ступеню натягнення допоміжних засобів не допустимі і 

тягнуть за собою виключення вершника зі змагань. 

 

 4.4 Дозволено використання бинтів, підперстя. 

 

 4.5 Дозволено використання стеку довжиною не більше 120 см. 

 

 4.6 Для категорії «Діти»  дозволено використання шпор до 3,5 см. Коліщатка не 

дозволені. 

 

 4.7 Форма одягу згідно з Національними правилами з виїздки 2018. 

      Вершники всіх категорій, що знаходяться на коні, протягом всього часу перебування 

на території проведення змагань, а також під час виступу,мають бути у захисних 

касках встановленого зразка. Виключенням є вершники від 26 років на конях старше 7 

років. Виключення стосується безпосередньо виступу та розминки перед ним (без 

перерви). 

 

 4.8 Вершники категорії «Діти» можуть бути одягнені у рединготи. 

 

 4.9 Вершники категорії «Аматори» можуть бути одягнені у фраки. Можливе 

використання жорстких цільних краг з гладкої шкіри (чорних) разом із черевиками для 

верхової їзди (чорними) 4.11 Для категорії «Діти» можливе використання джодпур (будь-

якого кольору) з черевиками (будь-якого-кольору), що закривають гомілковостоп та 

мають невеликий каблук.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни до Регламенту  та до 

розкладу у випадку непередбачуваних обставин.                                                                  

 21 грудня 

        Пт 

   22 грудня 

       Cб 

23 серпня 

       Нд 

Стартові 

внески (за 1 

тест) 

1 Група Відкритий  

клас L (легкий 

рівень) 

 

UKR - L5 

 

 UKR-L6 

 
 500 грн. 

2 Група  

Відкритий клас М 

(прогресивний 

рівень) 

      UKR –M4 UKR-M5  500 грн. 

3 група 

Аматори 

1. Аматори 

(від 15 р) 

2. Діти (до 14 

років) 

 

          AF-2 

 

          AF-2 

  

   CIC1*(A) 

 

   CIC1* (A) 

 

 

      AF-3 

 

      AF-3 

 700 грн  


