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Регламент
ВІДКРИТІ РЕГІОНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ З ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД

«KLIMENKO STABLE CUP»
(1-й етап)

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата проведення: 1-й етап: 18-21 квітня 2019;
Статус змагань: відкриті регіональні

Мета і завдання змагань:
- Підвищення спортивної майстерності українських спортсменів;
- Виявлення найсильніших спортсменів;
- Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.
Місце проведення змагань: КСК «Klimenro stable ».
Адреса: вул. Садова, 2, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район.
2. ОРГАНІЗАТОРИ
-КСК «Klimenro stable »
-Федерація кінного спорту Дніпропетровської області
3. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ:
Директор змагань:
Головний суддя змагань
Судді

Кармазіна Олександра (098) 281-55-08
Кириченко В.В. (N) Дніпро
Матвійчук М.В (N) - Кременчук
Кармазина А.А. (N2) Дніпро
Гол. секретар
Швецова А. (Nс) - Харків
секретар
Гук О. (Nс) - Дніпро
Шеф-стюард:
Олена Пономаренко (I) - Дніпро
Стюард:
Коблова Н. (1) - Дніпро
Полюк Є. (3) - Дніпро
Курс-дизайнер
Пінчук С.І (N) - Орлівщина
Лікар
Порошин С.В
Ветеринарний лікар змагань: Сех В.В.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей регламент є офіційним запрошенням на змагання вершників, які є дійсними членами
ВФКСУ.
Змагання проводяться згідно з:
- Статутом ВФКСУ (нова редакція 2016 року);
- Правилами змагань з кінного спорту ВФКСУ з змінами та доповненнями, введеними в
дію з 01.01.2018;
- Правилами FEI з подолання перешкод, видання 25-е, редакція 2014 р. з урахуванням
оновлень, введених в дію 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.ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Поле для змагань:
загальний розмір – 90x70, піщане покриття, відритий манеж.
Тренувальне поле:
загальний розмір – 75x40, піщане покриття, відкритий манеж
Розмір денників: 3,00 x 3,00
6 .УМОВИ ДОПУСКУ
6.1 До участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій, що є членами ВФКСУ
та не мають заборгованості по сплаті внеску за 2019 рік.
6.2 Допуск учасників здійснюється відповідно до правил змагань.
6.3 У випадку участі менше трьох учасників у маршруті – церемонія нагородження
проводиться, але призовий фонд не розігрується.
6.4 Встановлений зразок заяви-дозволу від батьків про допуск дітей до участі у змаганнях,
завірентй нотаріально на рік, можна знайти за посиланням: http://horses.dp.ua
6.5 Діти приймають участь на конях не молодше 6 років
6.6 Аматори допускаються до старту на конях віком від 5-ти років
АМАТОРИ це:
- особи старше 15 років, які не брали участі у змаганнях з подолання перешкод висотою 140
см та вище, Чемпіонат України, кубок України);
- особи старше 15 років, яким ніколи не було присвоєно «І» розряд, звання «Кандидат у
майстри спорту», «Майстер спорту», «Майстер спорту міжнародного класу» з кінного
спорту у будь якій з дисциплін кінного спорту;
6.7 Максимальна кількість коней на одного вершника в одній групі – 2, загальна – не
більше 6.
6.8 Кінь в один день може стартувати двічі в різних маршрутах, або двічі в одному й тому
ж маршруті, але один раз поза конкурсом.
6.9: За кожне зайняте місце у маршруті нараховуються рейтингові бали для розіграшу
Кубку на фіналі.
6.10 Протягом всього часу, коли вершники знаходяться на території проведення змагань
верхи, вони мають носити захисну каску, а діти ще й захисні жилети. Невиконання цього
правила приводить до виключення зі змагань.
6.11 Протягом всього часу коні, які прибули для участі у змаганнях, знаходячись поза
межами конюшні, повинні мати (носити) ідентифікаційний номер.

7. УМОВИ ПРИЙОМУ
7.1. Проїзд, добові, харчування, проживання в готелі всіх членів команди,
транспортування, розміщення та годування коней - за рахунок організації, що відряджає.
7.2. Локальний транспорт: організаційний комітет не забезпечує локальним транспортом
на час проведення змагань.
7.3. Вартість денника для одного коня складає 300 грн. за добу і 50 грн. прибирання по
завершенню змагань. Кожна додаткова доба коштує 400 грн.
7.4. Керівники делегацій, учасники, тренери та коноводи приїжджають та розміщуються в
готелю за власний рахунок. Готель «Klimenko Stable» - (098 ) 281 55 08 ,
(093) 649- 18- 86 Кармазіна Олександра Анатольївна.

8. ВЕТЕРИНАРНІ УМОВИ
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 (Прохідне свідоцтво), подається ветеринарному лікарю. На
змагання будуть допущені тільки коні, яким було зроблене планове щеплення проти грипу
та ринопневмонії, відмітка про які має стояти у паспорті спортивного коня.

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
fksdnepr2@gmail.com
–
федерація
кінного
спорту
Дніпропетровської області до 15 квітня 2019, а у письмовому - на мандатну комісію.
Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами змагань та підтвердженням
відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.
- Бронювання денників відбувається за телефоном 098-281-55-08 Кармазіна Олександра
тільки після надходження письмової заявки за формою остаточної.
Увага! За два тижні до початку змагання необхідно підтвердити 100% бронювання денників
шляхом надсилання СМС Кармазіній О.А. У разі не підтвердження або не появи учасника
змагання та його коня їм буде виноситися штраф у розмірі 50% від вартості постою на добу.
Особа, яка не сплатить штраф, буде автоматично занесена до чорного списку КСК без
попередження!
Зміни у стартовому протоколі припиняються за 30 хв. до початку маршруту.

9.2.Мандатна комісія:
Мандатна комісія: 18 квітня (четвер ) працює з 12:00 до 16:00 (після 16 години

оригінали заявок та документи будуть прийматись за подвійним
тарифом)

На мандатну комісію обов’язкове надання:
- остаточної заявки;
- паспорту спортивного коня ВФКСУ або FEI (passport/Recognition Card), для коней 4-х
років допускається племсвідоцтво
- паспорту або свідоцтва про народження вершника;
- страхового полісу вершника;
- довідки від лікаря (допуск до участі в змаганнях з кінного спорту);
- дозволу батьків (для категорії «Діти») на участь у змаганнях 2018 (завіреного
нотаріально). Посилання на форму - https://horses.dp.ua/obraztsyi-dokumentov-nasorevnovaniya
Бойове поле в день мандатної комісії відкрите до 17-00.
10. СТАРТОВІ ВНЕСКИ
Стартові внески становлять 400 грн за маршрут, а для маршрутів №5, №10 та №15 –
600 гр.
9.2. Оплата стартових внесків НА ВСІ ДНІ обов’язкова під час подачі остаточної заявки
на мандатній комісії.
9.3. Після закінчення мандатної комісії стартові внески не повертаються у разі
безпідставної відмови від подальшої участі (підставою для повернення стартових
вважається тільки доповідна ветлікаря змагань про травмування коня та лікаря змагань
про травмування вершника)
9.4 Приз фонд етапу складає 100.000 гр.
9.1.

11. РІЗНЕ
10.1 Кожний учасник змагань, власник коня, обслуговуючий персонал, особисто несуть
відповідальність за шкоду, заподіяну третій особі ними самими або їх конем.
10.2 Організаційний комітет не відповідає за шкоду, заподіяну учасниками змагань,
коноводом чи конем в результаті їх хвороби, травми, крадіжки, аварії, пожежі.
10.3 Форма одягу вершників згідно з Національними правилами з конкуру 2018. Можливе
використання жорстких цільних краг з гладкої шкіри (чорних) разом із черевиками для
верхової їзди.
12. ПРИЗИ ТА ВИНАГОРОДИ
11.1 Всі вершники, які посіли перші три місця у кожному маршруті нагороджуються
медалями, їх коні розетками, а у третій день – переможці в кожній групі нагороджуються
ще й кубком.
11.2 Церемонія нагородження проводиться в кінному строю. Для вершників категорії
«Діти» церемонія нагородження проводиться в кінному строю з коноводами.

13 . ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Перший день, 19.04.19 року, п’ятниця
Маршрут
№1

238.2.1. По табл. «А» ( з
урах. часу)

Висота 80
см

- Коні 4 років
- Діти
- Відкритий клас

Маршрут
№2

238.2.1. По табл. «А»
( з урахуванням часу)

Висота 100
см

- Відкритий клас

Маршрут
№3

274.2.5.
Дві фазі.
Спеціальний варіант.

Висота 110
см

- Коні 5 років

Маршрут
№4

274.2.5. Дві фази
Спеціальний варіант

Висота
115-120 см

- Коні 6 років

Маршрут
№5

274.2.5. Дві фази
Спеціальний варіант

Висота 125
см

- Коні 7 років та
старші

- Відкритий клас

400
грн.
400
грн.
400
грн.
400
грн.
600
грн.

Другий день, 20.04.19 року, субота
Маршрут
№6

274.2.5. Дві фази
Спеціальний варіант

Висота 85
см

- Коні 4 років
- Діти
- Відкритий клас

Маршрут
№7

274.2.5.
Дві фазі.
Спец.варіант.

Висота 105
см

- Відкритий клас

Маршрут
№8

238.2.1. По табл. «А»
( з урах. часу)

Висота
110-115 см

- Коні 5 років
- Відкритий клас

Маршрут
№9

238.2.1. По табл. «А»
( з урахуванням часу)

Висота 120
см

- Коні 6 років

Маршрут
№10

З джокером

Висота 130
см

- Коні 7 років та
старші

400
грн.
400
грн.
400
грн.
400
грн.
600
грн.

Третій день, 21.04.19 року, неділя
Маршрут
№11

238.2.2.
( з перестрибуванням в
гіті)

Висота 95
см

- Коні 4 років
- Діти

400
грн.

- Відкритий клас

Маршрут
№12

238.2.2.
( з перестрибуванням в
гіті)

Висота
105-110 см

- Відкритий клас

Маршрут
№13

238.2.2.
( з перестрибуванням в
гіті)

Висота 115
см

- Коні 5 років

Маршрут
№14

238.2.2.
( з перестрибуванням)

Висота 125
см

- Коні 6 років

Маршрут
№15

238.2.2.
( з перестрибуванням)

Висота 135
см

- Коні 7 років та
старші

- Відкритий клас

400
грн.
400
грн.
400
грн.
600
грн.

