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1.Загальні положення
1.1. «Положення про суддів з кінного спорту» розроблено відповідно до вимог Закону
України «Про фізичну культуру та спорт» - Стаття 41 «Спортивне суддівство», Указу
Президента України від 28 лютого 2013 року №96 «Про деякі заходи з оптимізації системи
центральних органів виконавчої влади», Наказу Міністерства молоді та спорту України №31
від 16.07.2013 «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій
спортивним суддям» та Наказу Міністерства молоді та спорту України №2025 від 16.06.2015
«Про затвердження Змін до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним
суддям».
Даний документ затверджується Генеральним секретарем ВФКСУ після обговорення на
засіданні атестаційної комісії Колегії суддів і вступає в дію з дати затвердження та
публікується на офіційному сайті ВФКСУ.
1.2. Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, що виконується
на добровільних засадах.
1.3. Суддями з кінного спорту можуть бути громадяни України та громадяни, які
перебувають в країні на законних підставах, мають відповідну підготовку (ст.4), виявили
бажання брати участь у суддівстві змагань.
1.4. Всі судді, які мають будь яку категорію, мають бути членами ВФКСУ та одночасно
Колегії суддів ВФКСУ і працюють у відповідності до даного «Положення».
1.5. Призначення суддівської колегії на національні та фінали всеукраїнських змагань
затверджується наказом Міністерства молоді та спорту на основі подання Голови Колегії
Суддів ВФКС (за поданням голів атестаційної комісії з дисциплін кінного спорту з списків
офіційних суддів України). Призначення ГСК на інші змагання – обласними, міськими
федераціями за погодженням з організацією, що їх проводить та Оргкомітетами змагань з
списків офіційних суддів України на поточний рік. Всі призначення здійснюються у
відповідності до вимог щодо мінімального кількісного складу та кваліфікаційних категорій
суддів. (Додаток № 1)
1.6. Суддя з кінного спорту повинен досконально знати правила змагань і дотримуватись їх,
якісно виконувати свої обов’язки під час суддівства, бути дисциплінованим, чесним і
неупередженим як до окремих спортсменів, так і команд /відомств/. Суддя не має права
допускати нетактовну поведінку та зовнішньо проявляти неповагу до колег-суддів,
спортсменів, тренерів, членів Оргкомітетів, працівників установи, що приймає змагання.
1.7 З метою підвищення свого фахового рівня суддям з виїздки та триборства надається
право брати участь у змаганнях у якості спортсмена тільки в тих видах програми, або групах,
в яких він не є суддею.

2.

Класифікація категорій офіційних осіб змагань.

2.1 Встановлюються наступні суддівські категорії з кінного спорту:
2.1.1 - суддя з кінного спорту III-ї категорії, суддя з кінного спорту ІІ-ї
категорії; суддя з дистанційних кінних пробігів ІІ-ї категорії.
2.1.2 - суддя 1-ї категорії:
- суддя I-ї категорії з конкуру;
- суддя I-ї категорії з виїздки;
- суддя I-ї категорії з триборства;
- суддя I-ї категорії з дистанційних кінних пробігів.
2.1.3 - суддя національної категорії:
- суддя національної категорії з виїздки;
- суддя національної категорії конкуру;
- суддя національної категорії з триборства;
- суддя національної категорії з ДКП.
2.1.4 - суддя міжнародної категорії (у відповідності до вимог ФЕІ):
- суддя міжнародної категорії з виїздки;
- суддя міжнародної категорії з триборства;
- суддя міжнародної категорії з конкуру;
- суддя міжнародної категорії з ДКП.
2.1.6 - курс-дизайнер:
- курс-дизайнер міжнародної категорії;
- курс-дизайнер національної категорії;
- курс-дизайнер I-ї категорії.
- курс-дизайнер 2-ї категорії
2.1.7 - стюард:
- стюард міжнародної категорії;
- стюард національної категорії;
- стюард I-ї категорії.
- стюард 2-ї категорії
2.1.8 - технічний делегат:
- технічний делегат ВФКС;
- технічний делегат з ДКП;
- технічний делегат ФЄЇ - у відповідності до вимог ФЕІ.
2.1.9 - секретар:
- секретар національної категорії;
- секретар I-ї категорії з дисциплін.
- секретар 2 категорії
2.10 – ветеринар:
- ветеринар змагань міжнародної категорії (у відповідності до вимог ФЕІ);
- ветеринар змагань з конкуру, виїздки, триборства;
- ветеринар ДКП: ветеринар міжнародної категорії, лікуючий ветеринар; ветеринар з
ДКП України.
2.2. Встановлюється звання почесний суддя ФКСУ.

3. Порядок присвоєння (підтвердження) суддівських категорій та звань:
3.1 Суддівські категорії та звання присвоюються згідно затвердженими ВФКСУ нормативам,
викладеними в даному документі (п.4).
3.2 Право присвоєння категорій та звань надається:
3.2.1 - суддя з кінного спорту III-ї та ІІ-ї категорії, секретар та стюард 2 категорії, суддя 2
категорії – обласним федераціям. У випадку, якщо федерація не має статусу юридичної
особи, не проводить відповідної роботи з суддями, присвоєння III-ї та ІІ-ї суддівської
категорії з кінного спорту надається будь якій іншій обласній федерації. Право присвоєння
III-ї та ІІ-ї суддівської категорії з ДКП надається атестаційній комісії ВФКС з ДКП.
3.2.2 - суддя І-ї та національної категорії з дисциплін кінного спорту, секретар
національної та I-ї категорії, курс-дизайнер національної, I-ї та 2-ї категорії, стюард
національної,I-ї та 2-ї категорії, ветеринар змагань, звання «Почесний суддя ВФКСУ» атестаційній комісії Колегії суддів України;
3.2.3 - суддя міжнародної категорії - ФЕІ за поданням ВФКСУ при виконанні вимог,
оговорених міжнародними правилами з виїздки, конкуру, триборству, дистанційних кінних
пробігів. Тільки досвідчені судді національної категорії з дисциплін кінного спорту,
стюардінгу, курс-дизайнери національної категорії, техделегати ДКП, які володіють
іноземною мовою, можуть претендувати на одержання від ВФКС (виключно за поданням
Голови Колегії суддів після одержання рекомендації від членів атестаційної комісії з
відповідної дисципліни та за умов виконання всіх кваліфікаційних вимог ФЄІ) рекомендації
на висунення судді на здобуття звання суддя (технічний делегат, стюард, курс дизайнер,
ветлікар) міжнародної категорії, а також на участь у міжнародних тіньових суддівcтвах,
«Sit in» та семінарах.
3.3 Присвоєння та підтвердження суддівських категорій здійснюється:
3.3.1 - у міських та обласних федераціях кінного спорту відповідним наказом (рішенням), у
ВФКСУ – рішенням атестаційної комісії Колегії суддів України
3.3.2. - для розгляду питання про присвоєння відповідної категорії до атестаційної комісії
(міських, обласних федерацій, або ВФКСУ) подаються такі документи: а/ - заява фізичної
особи встановленого зразку; б/ - клопотання первинної організації про присвоєння
категорії, що передує заявленій; в/ - 2 фотографії розміром 3х4; г/ - звіт судді за
відповідний період про виконання обов’язків на змаганнях за існуючою формою з
скіаскопією сторінок залікової книжки офіційної особи змагань.
3.3.3. - заява та документи розглядаються атестаційною комісією відповідної федерації на її
засіданнях, які проводяться не рідше 2-х разів на рік. Особа, документи якої
розглядаються, може бути присутньою на засіданні.
3.3.4. - за результатами розгляду поданих документів атестаційна комісія приймає рішення
про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії (або відмову). Ці відомості
публікуються на офіційному сайті ВФКСУ.
3.4 У разі відсутності суддівства змагань протягом 3-х років з дати присвоєння або
підтвердження суддівської категорії, вона автоматично понижується рішенням відповідної
атестаційної комісії. У випадку відсутності активності судді понад 2 терміни, він
автоматично вибуває з офіційних списків суддів.
3.5 Всі судді I-ї та національної категорії 1 раз на три роки повинні взяти участь у
національному семінарі з певної дисципліни кінного спорту.
3.6 При вступі в дію нової редакції видання Правил змагань з дисциплін кінного спорту
судді всіх категорій повинні прийняти участь у семінарі.

4. Нормативи присвоєння суддівських категорій.
Суддівські категорії та звання присвоюються послідовно за умов виконання таких вимог:
4.1 Суддя з кінного спорту III-ї категорії:
4.1.1 - участь у суддівських семінарах, проведених суддями не нижче
I-ї категорії;
4.1.2 - суддівство протягом 2-х років змагань, внесених в календарні плани
кінноспортивних клубів, баз, чемпіонатів міст, областей у будь-якій якості. Загальна
кількість змагань - не менш 6;
4.1.3 - успішне складання атестаційній комісії обласної федерації письмового іспиту на
знання загальних положень правил змагань з виїздки, конкуру, триборству, ДКП.
4.2 Суддя з кінного спорту II-ї категорії, або суддя з ДКП ІІ-ї категорії:
4.2.1 наявність III-ї категорії протягом не менше 2-х років;
4.2.2. - участь у суддівських семінарах, проведених суддями не нижче
I-ї категорії;
4.2.3 - суддівство внесених в календарні плани змагань - чемпіонатів міст, областей,
регіональних змагань, або змагань віщого рангу протягом 2-х років з моменту присвоєння
III-ї категорії у якості: асистента судді з виїздки, судді з виїздки, судді з конкуру, асистента
курс дизайнера, секретаря, хронометриста, стюарда - не менш 10-ти разів. Для ДКП не
менше 10 змагань у якості судді, стюарда, хронометриста;
4.2.4 - успішне складання атестаційній комісії обласної Федерації письмового іспиту на
знання загальних положень правил змагань з виїздки, конкуру, триборству або ДКП.
Допуск до іспиту можливий лише за умов виконання всіх вимог та терміну мінімум 2-х
років з дати присвоєння III-ї категорії.

4.3 Суддя I-ї категорії з подолання перешкод
4.3.1 - наявність ІІ-ї категорії протягом щонайменше 3-х років;.
4.3.2 - участь у семінарах;
4.3.3 - суддівство змагань протягом 3-х років у кількості не менше 15 разів з оцінкою не
менше як «добре» у звіті головного судді та у заліковій книжці офіційної особи змагань, з
них:
а\ національних, або всеукраїнських(зональних\регіональних) у якості судді – мінімум 3
турніри, у якості секретаря – мінімум 1 турнір (обов’язково);
б\ міських, обласних у якості судді – мінімум 3 турніри, в т.ч. у якості головного судді –
мінімум 1 турнір, у якості головного секретаря – мінімум 1 турнір. Ця кількість змагань
вказаного рангу може бути зарахована у випадку суддівства такої ж кількості змагань
вищого рангу;
в\ змагань кінноспортивних клубів, баз, шкіл, секцій – мінімум 6 турнірів, в т.ч. у якості
головного судді – мінімум 2 турніри, у якості судді – мінімум 3 турніри, у якості
секретаря – мінімум 1 турнір. Ця кількість змагань вказаного рангу може бути
зарахована у випадку суддівства такої ж кількості змагань вищого рангу.
4.3.4 - успішне складання атестаційній комісії ВФКС іспиту на знання правил змагань з
конкуру. Допуск до іспиту можливий лише за умови виконання всіх вимог та терміну
роботи мінімумом 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії з подолання перешкод.
Умови підтвердження I-ї категорії з подолання перешкод (1 раз на 3 роки).
1. Участь у всеукраїнському або обласному семінарі з подолання перешкод з
позитивною оцінкою керівника семінару. В разі пониження категорії з метою її
відновлення складається іспит.
2. Суддівство змагань різного рівня продовж 3-х років – не менше 9 турнірів з
позитивною оцінкою головного судді в заліковій книжці офіційної особи змагань.

4.4 Суддя національної категорії з подолання перешкод:
4.4.1.Стаж суддівства не менше 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії;
4.4.2. Знання національних та міжнародних правил з подолання перешкод, Загального
регламенту ВФКС та ФЄІ; поточних змін та доповнень до них та інших регламентуючих
документів ВФКС та ФЄІ;
4.4.3. Бажано знання спеціальної термінології англійською мовою;
4.4.4. Участь у всеукраїнських семінарах протягом 3-х років з дати присвоєння I-ї
категорії з подолання перешкод;
4.4.5. Суддівство національних та всеукраїнських( зональних\регіональних) змагань з
подолання перешкод з оцінкою роботи не нижче ніж «добре» у звіті головного судді та в
заліковій книжці офіційної особи змагань, з них:
а/ - у якості головного судді, або заступника головного судді - 1 турнір, у якості
головного секретаря - 1 турнір; у якості судді - 5 турнірів.
б/- не менше 1 турніру в якості стюарда, 1 турніру - асистента курс дизайнера.
4.4.6. Суддівство відкритих обласних змагань не менш 5, з них: не менше 3-х турнірів в
якості головного судді та не менше 2-х турнірів в якості члена суддівської колегії. Ця
кількість змагань вказаного рангу може бути зарахована у випадку суддівства такої ж
кількості змагань вищого рангу.
4.4.7. Проведення суддівських семінарів на місцях для суддів III-ї та II-ї категорій
протягом 3-х років з позитивним відгуком судді національної або міжнародної категорії.
4.4.8. Успішне складання атестаційній комісії ВФКС іспиту на знання правил змагань з
конкуру. Допуск до іспиту можливий лише за умови виконання всіх вимог та терміну
роботи мінімумом 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії з подолання перешкод.
Умови підтвердження звання суддя національної категорії з подолання
перешкод (1 раз на 3 роки):
1. Участь у всеукраїнському семінарі з подолання перешкод з позитивною оцінкою
керівника семінару. В разі пониження категорії з метою її відновлення складається
іспит.
2. Суддівство національних та всеукраїнських (зональних\регіональних) змагань у
якості Головного судді не менше 2-х турнірів та судді з подолання перешкод не
менше 1 турніру з оцінкою роботи «відмінно» у звіті головного судді та в заліковій
книжці офіційної особи змагань.
4.5 Суддя I-ї категорії з виїздки:
4.5.1 - наявність ІІ-ї категорії протягом щонайменше 3-х років;
4.5.2 - участь у всеукраїнських або обласних семінарах 1 раз на три роки
4.5.3 - суддівство змагань протягом 3-х років з оцінкою не нижче як «добре» у звіті
головного судді та заліковій книжці офіційної особи змагань, з них:
а\ національних, або всеукраїнських у якості судді – мінімум 2 тести, у якості секретаря
– мінімум 1 турнір (обов’язково);
б\ міських, обласних, зональних у якості судді – мінімум 3 тести, в т.ч. у якості
головного судді – мінімум 1 турнір, у якості головного секретаря – мінімум 1 турнір.
Ця кількість змагань вказаного рангу також може бути зарахована у випадку суддівства
такої ж кількості змагань вищого рангу.
в\ змагань кінноспортивних клубів, баз, шкіл, секцій – мінімум 3 турніри, в т.ч. у якості
головного судді – мінімум 1 турнір, у якості судді – мінімум 1 турнір, у якості
секретаря – мінімум 1 турнір. Ця кількість змагань вказаного рангу може бути
зарахована у випадку суддівства такої ж кількості змагань вищого рангу .
4.5.4 - успішне складання атестаційній комісії ВФКС іспиту на знання правил змагань з
виїздки. Допуск до іспиту можливий лише за умови виконання всіх вимог та терміну
роботи мінімум 3-х років з дати присвоєння 1-ї категорії з виїздки.

Умови підтвердження I-ї категорії з виїздки (1 раз на 3 роки).
1. Участь у всеукраїнському, або обласному семінарі з виїздки з позитивною
оцінкою керівника семінару. В разі пониження категорії - з метою її відновлення складається іспит.
2. Суддівство змагань різного рівня продовж 3-х років – не менше 9 турнірів з
позитивною оцінкою головного судді змагань та записом в заліковій книжці
офіційної особи змагань.

4.6 Суддя національної категорії з виїздки:
4.6.1. Стаж суддівства не менш 3-х років з дати присвоєння І-ї категорії;
4.6.2. Знання національних та міжнародних правил з виїздки, Загального регламенту
ВФКС та FEI, поточних змін та доповнень до них, та інших регламентуючих документів
ВФКС та FEI;
4.6.3 Володіння спеціальною термінологією англійською мовою;
4.6.4 Участь у всеукраїнських семінарах протягом 3-х років з дати присвоєння I-ї
категорії;
4.6.5. Суддівство національних та всеукраїнських (зональних\регіональних) змагань з
виїздки з оцінкою роботи «відмінно» у звіті головного судді та в заліковій книжці
офіційної особи змагань, з них:
а/. 1 турнір у якості головного судді та 1 турнір – головного секретаря;
б/. не менше 10 тестів не менше ніж на 4-х турнірах у якості судді з виїздки, з них 3 – у
програмах «Великого призу», або «Середнього призу «А» або «В»; Середнього призу
II»
в/. «Тіньове суддівство» з позитивною оцінкою судді національної або міжнародної
категорії на міжнародних , або всеукраїнських (зональних\регіональних) у тестах не
нижче «Середнього призу» - 3 тести (з них 1тест за програмою КЮР);
г/. «sit-in»- з позитивною оцінкою судді національної або міжнародної категорії на
всеукраїнських, або міжнародних змаганнях – у тестах рівня «Великого призу» - 3
тести , з них 1 тест за програмою «КЮР».
Під терміном «sit-in» мається на увазі знаходження під час суддівства поряд з суддею,
спостереження за його роботою та активна участь в обговоренні виставлених оцінок з
метою підвищення рівня кваліфікації як асистента судді;
4.6.6. Проведення суддівських семінарів на місцях для суддів II-ї категорій - не менше 1
разу на 3 роки з позитивною оцінкою судді національної або міжнародної категорії.
4.6.7 Успішне складання атестаційній комісії ВФКС іспиту на знання правил змагань з
виїздки. Допуск до іспиту можливий лише за умови виконання всіх вимог та терміну
роботи мінімум 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії з виїздки.
Умови підтвердження звання суддя національної категорії з виїздки
(1 раз на 3 роки):
1. Участь у всеукраїнському семінарі з позитивною оцінкою керівника семінару. В
разі пониження категорії з метою її відновлення складається іспит;
2. Суддівство національних та всеукраїнських змагань у якості судді з оцінко не
нижче «добре» у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань;
3 Для суддів національної категорії з виїздки протягом перших 3-х років з дати
присвоєння обов’язкове «Тіньове суддівство» з позитивною оцінкою судді
міжнародної категорії на всеукраїнських (зональних\регіональних), або міжнародних
змаганнях у тестах від «Середнього призу 2» та вище –мінімум 1 тест.

4.7 Суддя I-ї категорії з триборства:
4.7.1 - наявність ІІ-ї категорії протягом щонайменше 3-х років;
4.7.2 - участь у семінарах;
4.7.3 - суддівство змагань протягом 3-х років у кількості не менше 9 разів з оцінкою не
менше як «добре», з них:
а\ національних, або всеукраїнських (зональних\регіональних) у якості судді –
мінімум 3 рази, у якості секретаря – мінімум 1 раз (обов’язково);
б\ обласних у якості судді – мінімум 3 рази, в т.ч. у якості головного судді – мінімум
1 раз, у якості головного секретаря – мінімум 1 раз. Ця кількість змагань вказаного
рангу може бути зарахована у випадку суддівства такої ж кількості змагань вищого
рангу.
4.7.4 - успішне складання атестаційній комісії ВФКС іспиту на знання правил змагань з
триборства. Допуск до іспиту можливий лише за умови виконання всіх вимог та терміну
роботи мінімум 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії з триборства.
Умови підтвердження 1-ї категорії з триборства (1 раз на 3 роки):
1. Участь у семінарі з триборства. В разі пониження категорії з метою її відновлення
складається іспит;
2. Суддівство змагань різного рівня продовж 3-х років – не менше 5 разів з
позитивною оцінкою головного судді змагань та записом в заліковій книжці
офіційної особи змагань.

4.8. Суддя національної категорії з триборства:
4.8.1.Стаж суддівства - не менше 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії;
4.8.2. Знання національних та міжнародних правил з триборства та Загального регламенту
ВФКС та FEI, поточних змін та доповнень до них та інших регламентуючих документів
ВФКС та FEI;
4.8.3.Участь у семінарах протягом 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії з триборства;
4.8.4.Суддівство національних та всеукраїнських змагань з триборства з оцінкою роботи
«відмінно» у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань, з них:
а/ - 1 раз у якості головного судді, або заступника головного судді та 1 раз у якості
головного секретаря;
б/.- не менше 1 разу в якості стюарда та 1 разу - асистента крос-дизайнера.
4.8.5. Суддівство обласних, зональних змагань:
а/.- не менше 2-х разів в якості головного судді;
б/.- не менше 4-х разів в якості члена суддівської колегії.
4.8.6- проведення суддівських семінарів на місцях для суддів II-ї категорії не менше 2-х разів
на 3 роки з позитивним відгуком судді національної категорії.
4.8.7 - успішне складання атестаційній комісії ВФКС іспиту на знання правил змагань з
триборства. Допуск до іспиту можливий лише за умови виконання всіх вимог та терміну
роботи мінімум 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії з триборства.

Умови підтвердження звання суддя національної категорії з триборства (1 раз на
3 роки):
1 Участь у семінарі. В разі пониження категорії з метою її відновлення складається
іспит.
2 Суддівство національних та всеукраїнських змагань з триборства не менше 4-х разів
з оцінкою роботи «відмінно» у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної
особи змагань

4.9. Суддя I-ї категорії з ДКП
4.9.1 - наявність ІІ-ї категорії протягом щонайменше 2-х років;
4.9.2 - участь у національних семінарах;
4.9.3 - суддівство змагань протягом 2-х років у кількості не менше 10 разів з оцінкою не
менше 4-х балів, з них:
а/.- змагань міських, обласних, зональних у якості головного судді – мінімум 1 раз, у
якості секретаря – мінімум 1 раз. Ця кількість змагань вказаного рангу може бути
зарахована у випадку суддівства такої ж кількості змагань вищого рангу;
б/.- змагань кінноспортивних клубів, баз, шкіл, секцій – мінімум 6 разів, в т.ч. у якості
головного судді – мінімум 2 рази, у якості судді – мінімум 3 рази, у якості секретаря –
мінімум 1 раз. Ця кількість змагань вказаного рангу може бути зарахована у випадку
суддівства такої ж кількості змагань вищого рангу.
4.9.4 - успішне складання атестаційній комісії ВФКС попереднього тестового завдання на
знання правил змагань з ДКП та успішне складання іспиту. Допуск до іспиту можливий
лише за умови виконання всіх вимог та терміну роботи мінімум 3-х років з дати присвоєння
I-ї категорії з ДКП.
Умови підтвердження I-ї категорії з ДКП.
1. Участь у семінарах з ДКП протягом 2-х років.
2. Суддівство змагань різного рівня з ДКП продовж 2-х років – не менше 4 разів з
позитивною оцінкою у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи
змагань.
4.10 - Суддя національної категорії з ДКП:
4.10.1 Стаж суддівства - не менше 2-х років з дати присвоєння I-ї категорії;
4.10.2. Знання національних та міжнародних правил з ДКП, Загального регламенту ВФКС та
FEI, Ветеринарного регламенту ФЄІ, поточних змін та доповнень до них та інших
регламентуючих документів ВФКС та ФЄІ;
4.10.3. Бажано знання англійської мови;
4.10.4.Участь у національному семінарі та успішне складання попередніх тестових завдань
протягом 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії з ДКП та
складання іспиту тільки після виконання всіх вимог.
4.10.5.Суддівство міжнародних, національних та всеукраїнських змагань з ДКП з оцінкою
роботи «відмінно» у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань
всього не менше 3-х разів, з них у якості судді – не менше 2-х разів:
4.10.6. Суддівство зональних, обласних, клубних змагань не менш 3-х разів, з них 1 раз у в
якості головного судді та 2-х разів в якості члена суддівської колегії. Ця кількість змагань
вказаного рангу може бути зарахована у випадку суддівства такої ж кількості змагань
вищого рангу .
4.10.7. Проведення суддівських семінарів на місцях для суддів III-ї та II-ї категорій протягом
3-х років з позитивним відгуком судді національної або міжнародної категорії не менше 1
разу.
4.10.8 Успішне складання атестаційній комісії ВФКС письмового попереднього тестового
завдання на знання правил змагань з ДКП та успішне складання іспиту. Допуск до іспиту
можливий лише за умови виконання всіх вимог та терміну роботи мінімум 3-х років з дати
присвоєння I-ї категорії з ДКП.
Умови підтвердження звання суддя національної категорії з ДКП
(1 раз на 3 роки):
1 Участь у семінарі кожні 3 роки. В разі пониження категорії з метою її відновлення
складається іспит;
2.Суддівство змагань будь якого рангу з ДКП у якості члена ГСК з оцінкою роботи
«відмінно» у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань – не
менше 6 разів.

4.11 - Курс-дизайнер:
4.11.1 - курс-дизайнер національної категорії:
1 - розуміння спеціальної термінології на англійській мові;
2 - участь у всеукраїнських семінарах з позитивною оцінкою керівника семінару;
3 - робота на національних та всеукраїнських (зональних\регіональних) змаганнях
протягом трьох років з оцінкою «відмінно» у звіті головного судді та в заліковій книжці
офіційної особи змагань у якості:
а\ асистента курс-дизайнера - не менше 4-х турнірів;
б\ курс-дизайнера на національних та всеукраїнських (зональних\регіональних)
змаганнях не менше 5- ти турнірів;
4 - робота на обласних та змаганнях нижчого рангу у якості курс-дизайнера - не менше
10 турнірів;
5 - успішне складання письмового іспиту. Допуск до іспиту можливий лише за умови
виконання всіх вимог та терміну роботи мінімум 3-х років з дати присвоєння I-ї
категорії з подолання перешкод.
Умови підтвердження звання курс-дизайнер національної категорії
(1 раз на 3 роки) :
1. Участь у всеукраїнському семінарі кожні 3 роки. В разі пониження категорії з метою
її відновлення складається іспит;
2. Робота на національних та всеукраїнських (зональних\регіональних) змаганнях
протягом трьох років з оцінкою «відмінно» у звіті головного судді та в заліковій книжці
офіційної особи змагань у якості курс-дизайнера не менше 5 турнірів.
4.11.2 - курс-дизайнер I-ї категорії
1- участь у всеукраїнських \обласних семінарах з позитивною оцінкою керівника
семінару;
2 - робота на національних та всеукраїнських (зональних\регіональних) змаганнях
протягом трьох років з оцінкою «добре» та «відмінно» у звіті головного судді та в
заліковій книжці офіційної особи змагань у якості асистента курс-дизайнера не менше
2-х турнірів.
3 - робота на обласних та змаганнях нижчого рангу у якості курс-дизайнера - не
менше 6 турнірів.
4 - успішне складання письмового іспиту. Допуск до іспиту можливий
лише за умови виконання всіх вимог та терміну роботи мінімум 3-х
років.
4.11.3 - курс-дизайнер 2-ї категорії
- участь у семінарах з позитивною оцінкою керівника семінару;
- - робота на обласних, міських змаганнях та змаганнях клубів, шкіл -не менше 3-х
турнірів протягом 2-х років;
- успішне складання письмового іспиту.
4. 12 - Стюард:
4.12.1 - стюард національної категорії:
1. наявність 1 категорії з будь якої дисципліни кінного спорту;
1 - володіння спеціальною термінологією на англійській мові;
2 - участь у національних, або міжнародних семінарах для стюардів в
т.ч. у одному семінарі з кожної дисципліни кінного спорту;
3 - стаж роботи протягом щонайменше трьох років з оцінкою роботи «відмінно» у звіті
головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань у якості стюарда на
національних та всеукраїнських змаганнях не менше 4-х турнірів з виїздки, не менше 4
турнірів з конкуру та не менше 3-х турнірів з триборства, в т.ч. по одному турніру у якості
шеф-стюарда;

Умови підтвердження звання стюард національної категорії
(1 раз на 3 роки) :
1. Участь у всеукраїнському семінарі кожні 3 роки. В разі пониження категорії з метою
її відновлення складається іспит;
2. Робота на національних та всеукраїнських (зональних\регіональних) змаганнях
протягом трьох років з оцінкою не нижче «добре» у звіті головного судді та в заліковій
книжці офіційної особи змагань у якості шеф-стюарда у змаганнях з різних дисциплін
не менше 3-х турнірів, у якості стюарда не менше 6 турнірів.
4.12.2 Стюард I-ї категорії
1 - наявність II-ї суддівської категорії з кінного спорту.
2 - успішне складання іспиту на знання загальних правил стюардінгу.
3 - участь у якості стюарда на всеукраїнських та зональних\регіональних змаганнях
не менше 1го турніру з кожної дисципліни кінного спорту.
4 - робота у якості стюарда на обласних змаганнях та змаганнях
нижчого рангу не менше 10 турнірів з позитивною оцінкою головного судді.
4.12.2 Стюард 2-ї категорії
- наявність III-ї суддівської категорії з кінного спорту.
- успішне складання іспиту на знання загальних правил стюардінгу
- участь у якості стюарда на обласних, міських та змаганнях шкіл, баз, секцій, клубів не
менше 6 турнірів протягом 2-х років.
4.13- Технічний делегат:
4.13.1.Технічний делегат ВФКС (Див. Положення про ТД).
4.13.2 Технічний делегат з ДКП:
- технічний делегат міжнародної категорії 2*,3*,4* присвоюється згідно вимог ФЕІ за
поданням ФКСУ після успішного складання тесту на семінарі Endurance TD 1 Level;
- технічний делегат національної категорії з ДКП:
а/ щонайменше тричі бути технічним делегатом на змаганнях не нижче обласного
рангу протягом 1-го календарного року;
б/ успішно здати тести на знання правил ДКП для суддів I-ї категорії;
в/ взяти участь у 1 семінарі для суддів I-ї категорії та технічних делегатів з ДКП;
г/ мати не нижче II-ї суддівської категорії з ДКП протягом щонайменше 1-го року
роботи та досвід роботи не менше ніж у 3-х змаганнях.
4.14 – Ветеринар:
4.14.1 Ветеринар міжнародної категорії присвоюється згідно вимог ФЕЇ.
4.14.2 Ветеринар ВФКС змагань з кінного спорту:
а/ - мати фахову освіту;
б/ - бути практикуючим ветлікарем у кінноспортивних установах;
в/ - мати стаж роботи в якості ветлікаря змагань не нижче обласного рангу протягом
3-х років - мінімум 8 турнірів;
г/ - взяти участь у семінарі для ветеринарів;
д/ - успішно здати тести на знання загального Регламенту змагань ВФКС та
Ветеринарного Регламенту FEI.
4.14.3 Ветеринар ДКП:
- ветеринар ДКП міжнародної категорії 2*, 3*, 4* присвоюється згідно вимог ФЕЇ за
поданням ФКСУ після успішного складання тесту на семінарі Vet Endurance 1-й
Level.
- ветеринар ДКП України:
а/ - мати фахову освіту;
б/ - бути асистентом ветеринара на змаганнях з ДКП будь якого рангу
щонайменше тричі протягом календарного року;
в/ - взяти участь у семінарі для ветеринарів ДКП;
г/ - успішно здати тести на знання правил з ДКП для ветеринарів.

4.15 - Секретар змагань:
4.15.1- секретар національної категорії:
1 - наявність II-ї суддівської категорії;
2 - робота в якості головного секретаря на 3-х національних або всеукраїнських
(зональних\регіональних) змаганнях;
3 - робота в якості головного секретаря на не менше ніж 10-ти обласних змаганнях;
4 - стаж роботи в якості секретаря I-ї категорії не менше 3-х років на національних,
або всеукраїнських (зональних\регіональних) змаганнях.
Умови підтвердження звання секретар національної категорії
(1 раз на 3 роки) :
1.Участь у семінарі кожні 3 роки. В разі пониження категорії з метою її відновлення
складається іспит;
2. Робота на національних та всеукраїнських (зональниз\регіональних) змаганнях
протягом трьох років з оцінкою не нижче «добре» у звіті головного судді та в заліковій
книжці офіційної особи змагань у якості секретаря у національних та всеукраїнських
(зональних\регіональних) змагань з різних дисциплін не менше 3-х турнірів, у якості
головного секретаря не менше 3-х турнірів.
4.15.2- секретар I-ї категорії:
1 - стаж роботи в якості секретаря не менше 3-х років;
2 - робота в якості секретаря на 4-х всеукраїнських (зональних\регіональних) змаганнях та
тричі в якості головного секретаря на всеукраїнських (зональних\регіональних), обласних
змаганнях;
3 - робота в якості головного секретаря на змаганнях клубів, баз, секцій, міських
змаганнях - не менше 4-х турнірів.
4.15.3- секретар 2-ї категорії:
1 - стаж роботи в якості секретаря не менше 3-х років;
2.- робота в якості секретаря на обласних, міських, клубних змаганнях з різних дисциплін
кінного спорту не менше як на 10 турнірах.

4.16. Звання почесний суддя ВФКС присвоюється атестаційною комісією ФКСУ довічно за
умов:
4.16.1 - наявності національної (республіканської, всесоюзної), або міжнародної категорії та
суддівського стажу у якості судді національної категорії не менш 15 років;
4.16.2- вагомого внеску у розвиток кінного спорту в України.

5. Заохочування да дисциплінарні санкції до суддів:
5.1 За активну роботу з підготовки та проведення змагань семінарів, участі у роботі Колегії
суддів, суддя може бути нагороджений: грамотою; дипломом; пам’ятним сувеніром;
грошовою премією.
5.2 Голова Колегії суддів ФКСУ подає пропозиції на включення суддів до складу делегацій,
команди спортсменів, які вирушають за кордон для участі в міжнародних змаганнях.
5.3 У разі порушення суддею професійних обов’язків, морально-етичних норм

поведінки, всі випадки, які визначені у розділі 1 (п.1.6) даного Положення, мають
розглядатись на засіданнях атестаційних комісій з певних дисциплін з прийняттям
відповідного рішення (винесення усного або письмового попередження; винесення догани;
дискваліфікація на строк від 0,5 календарного року з моменту винесення рішення до
позбавлення судді права судити змагання назавжди). Послідовність прийняття рішень не є
обов’язковою. Всі прийняті рішення мають бути занесені у особисту справу судді та в
залікову книжку офіційної особи змагань.
6. Посвідчення, значок, емблема, суддівська форма:
6.1 Після присвоєння суддівської категорії (I-ї, або національної) видається посвідчення, у
випадку його втрати видається дублікат.
6.2 Під час суддівства змагань суддя повинен мати зовнішній вигляд, що відповідає званню
«суддя» та поводитись відповідним чином.

7. Облік та реєстрація роботи суддів:
7.1 Судді з кінного спорту III-ї категорії стоять на обліку у колективах фізичної культури, судді
II-ї категорії тільки в обласних та міських федераціях кінного спорту, а судді І-ї, національної
та міжнародної категорії – у ФКСУ. Судді, технічні делегати та ветеринари ДКП стоять на
обліку у ФКСУ незалежно від категорії.
7.2 Облік суддівської роботи ведеться в особистій заліковій книжці офіційної особи змагань, в
обліковій картці у відповідній федерації та заноситься в автоматизований банк даних
ФКСУ.
7.3 Порядок ведення обліку роботи суддів:
7.3.1 Право робити відповідні записи /за погодженням з ГСК - Головною суддівською
Колегією змагань /в особистій заліковій книжці офіційної особи змагань та завіряти їх
печаткою організації що проводить змагання, надається головному судді, або його
заступнику з виду.
7.3.2 Головний суддя після закінчення змагань проводить засідання ГСК, на якому
обговорюється та оцінюється виконання обов’язків кожним суддею за 5 бальною
шкалою і складає звіт про роботу всієї суддівської бригади з поіменним списком, завіряє
його своїм підписом та печаткою організації що проводила змагання і передає звіт
Голові Колегії суддів /секретарю міських, обласних федерацій/, які вносять отримані
дані про роботу суддів в особисті облікові карти та в автоматизовану базу даних.
8.Фінансове забезпечення:
Фінансове забезпечення суддів здійснюється згідно Положення та кошторису змагань в
залежності від кваліфікаційної категорії судді.

Додаток №1 (витяг з національних правил змагань)
ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ЗМАГАНЬ З КІННОГО СПОРТУ
…1. Офіційними особами змагань з кінного спорту вважаються:
- Члени суддівської колегії змагання;
- Технічний делегат ВФКСУ (див. Положення про техделегата ВФКСУ);
2. Суддівська колегія змагання складається з ГСК (до складу ГСК включаються:
головний суддя та судді відповідної дисципліни кінного спорту, голова веткомісії з ДКП)
та членів суддівської колегії: курс(крос)-дизайнери, секретарі, ветлікар змагань, стюарди,
техделегат з ДКП.
3. Вимоги до мінімального кількісного складу та кваліфікації членів ГСК та
офіційних осіб змагань з кінного спорту:
А) При проведенні національних та фіналів Всеукраїнських змагань
з виїздки:
- 3 судді національної або міжнародної категорії з виїздки, в тому числі
бажано один, який не мешкає на території України;
- 2 судді першої категорії з виїздки (допускається 1 суддя другої
категорії);
- 3 стюарда – з них 1 шефстюард (бажано міжнародної категорії);
- 4 секретаря – з них 1 головний секретар
- 1 ветлікар
з конкуру, триборства:
- 3 судді національної або міжнародної категорії з конкуру (триборства)
- 2 судді не нижче 2-ї категорії;
- 3 стюарда – з них 1 шеф-стюард (бажано міжнародної категорії)
- 1 курс-дизайнер (для триборства курс та крос-дизайнери)
- 2 секретаря – з них 1 головний секретар
- 1 ветлікар
з ДКП
-3 судді національної або міжнародної категорії
-4 ветлікаря, з них 1 голова веткомісії, 1 лікуючий
- 1 секретар
- 2 стюарда, з них 1 шеф-стюард
- 1 техделегат
Б)

При проведенні етапів всеукраїнських змагань, зональних
(регіональних), відкритих обласних
з виїздки
- 1 суддя національної або міжнародної категорії з виїздки (в т.ч. бажано
один, який не мешкає на території, де проходять змагання);
- 2 судді першої категорії з виїздки;
- 2 судді другої категорії;
- 2 стюарда;
- 1 ветлікар;
- 3 секретаря, з яких 1 головний.

з конкуру та триборства:
-1 суддя національної категорії або міжнародної категорії з конкуру
(триборства);
- 2 судді, з них один не нижче 1-ї категорії з конкуру (триборству)
-1 курс-дізайнер не нижче 1 категорії; (для триборства курс та кроссдизайнери)
- 2 стюарда;
- 1 ветлікар;
2 секретаря – з них 1 головний секретар.
з ДКП:
- 1 суддя національної або міжнародної категорії;
- 2 судді 1-2 категорії;
- 1 техделегат;
- 4 ветлікарі;
- 2 стюарда;
- 1 секретар.
В) При проведенні закритих: міських, клубних, змагань шкіл у складі
суддівської колегії має бути мінімум:
- з дисциплін кінного спорту - 1 суддя не нижче 1-ї категорії, один не нижче 2-ї
категорії; та 1 – третьої (для конкуру - курс-дизайнер 2-ї або вище категорії , 2
секретаря, один з яких головний.
- у ДКП мінімум 1 суддя національної або міжнародної категорії, 3 судді
першої та нижче категорій, 4 ветлікарі, 2 стюарда, 1 секретар, 1техделегат.
Відкритими вважаються змагання, в яких прийняли участь як мінімум
команди\спортсмена, члени яких не мешкають на території, де вони проводяться.

три

