
    
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Умови  присвоєння змаганням статусу 
«Всеукраїнських» 

 
 

 
1.  Організаційний комітет повинен мати статус юридичної особи. 
2. Організаційний комітет повинен подати заявку на надання змаганням 

статусу всеукраїнських на наступний рік до  Мінмолодьспорту та ФКСУ до               
1-го жовтня поточного року.  

3.  Головна суддівська колегія  затверджується Мінмолодьспортом 
України за поданням Голови колегії суддів ФКСУ, погодженим з оргкомітетом 
змагань із списків офіційних суддів України. 

    До складу ГСК за поданням ФКСУ включається Технічний делегат                
(із списків суддів/стюардів національної категорії України та FEI). ТД 
зобов’язаний надати звіт до ФКСУ не пізніше 3-х календарних  днів після 
закінчення змагань. 

4. Місця та умови проведення змагань повинні відповідати нормативним 
документам та бути прописаними у Регламенті змагань, затвердженому 
Мінмолодьспортом України та погодженому з ФКСУ. Організаційний  комітет 
зобов’язаний забезпечити своєчасну підготовку всіх спортивних об’єктів до 
змагань, наявність кваліфікованого коваля та ветеринарного лікаря, наявність  
відповідного медичного забезпечення, наявність пунктів харчування та інших 
вимог згідно правил змагань та діючого законодавства. 

5. Організаційний  комітет зобов’язаний забезпечити коментування 
змагань українською мовою.  
          6. Організаційний комітет зобов’язаний забезпечити  наявність 
електронної системи реєстрації часу, табло зворотного відліку часу та наявність 
безпечних колобашок (для змагань з подолання перешкод). 



          7. Організаційний комітет зобов’язаний скласти Регламент змагань та 
направити його на затвердження  до Мінмолодьспорту та ФКСУ не пізніше 2-х 
місяців до початку змагань.  

      Організаційний комітет зобов’язаний подати на затвердження до 
ФКСУ Додаток  до регламенту змагань. У Додатку вказується інформація, яка 
стосується вартості проживання; вартості та порядку оплати стартових внесків та  
розміщення коней; порядку розподілу та виплати призових грошей, порядку 
проведення церемоній нагородження та т.і. 
          8. Технічна документація (заявки, списки кінського складу, стартові, 
технічні результати, звіти, заяви від батьків на участь дітей у змаганнях, завірені 
нотаріально) ведеться за  зразками,  розміщеними на сайті ФКСУ. 

9. Організаційний комітет зобов’язаний  надати звіт та технічні 
результати, до Мінмолодьспорту та  ФКСУ не пізніше 3-х календарних  днів 
після закінчення змагань. 
         10. Головний суддя змагань подає Голові Колегії суддів України звіт про 
змагання та про роботу суддівської бригади    не пізніше  3-х календарних  днів 
після закінчення змагань. 
         11. Поточні рейтинги (якщо  ведуться) публікуються  на сайті організаторів      
та/або на сайті ФКСУ не пізніше 3-х календарних  днів після закінчення змагань. 
         12.  Витрати, пов’язані з проведенням Всеукраїнських змагань 
здійснюються за рахунок позабюджетних коштів. Організаційний комітет 
зобов’язаний  оплатити внесок (благодійну допомогу за включення до 
календаря) до 31-го грудня поточного року. В разі скасування змагань, плата 
повертається тільки при настанні форс мажорних обставин.  
         13. Організаційний комітет  несе повну відповідальність за всі фінансові 
операції, які здійснюються для підготовки та під час проведення змагань згідно 
діючого законодавства. 
          14. Організаційний комітет не має права допускати до змагань учасників 
(вершників/коней), які не є членами ФКСУ та не сплатили членські внески за 
поточний рік. 
 
                *Зразки всіх  необхідних документів розміщені на сайті ФКСУ. 

 




