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Преамбула
Ці правила проведення змагань з дистанційних кінних пробігів є четвертим виданням,

зі змінами та доповненнями, чинними з 1 січня 2017 року. Від зазначеної дати усі інші
тексти, що стосуються цього предмету (інші видання та решта інших офіційних
документів, які були видані раніше), втрачають силу.

Не зважаючи на те, що ці методичні вказівки викладають детальні правила
національних змагань з дистанційних кінних пробігів, вони мають розглядатися разом із
Загальним Регламентом, Ветеринарним Регламентом ФЕІ.

Оскільки ніякі Правила не можуть передбачити всі можливі ситуації, то у
непередбачених або виняткових випадках Головна суддівська колегія та  будь-яка
офіційна особа змагань повинна приймати рішення керуючись духом спорту та якомога
ближче дотримуючись цих Правил та наступних принципів:

• має бути зроблено все для дотримання безпеки як людей, що мають відношення до
кінного спорту (спортсмени, офіційні особи, глядачі, коноводи, журналісти і  т.д.), так і
коней;

• змагання проводяться для визначення найсильнішої спортивної пари, а не для
випробування граничних фізичних можливостей коней;

• необхідно забезпечувати максимальну видовищність змагань та враховувати
інтереси глядачів.

  



Кодекс     поведінки     по     відношенню     до     коня
Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) сподівається, що всі причетні до міжнародного кінного

спорту будуть твердо дотримуватися Кодексу поведінки FEI, а також признавати та приймати той факт,
що благополуччя коня завжди має бути першочерговим й ніколи не повинно  залежати від спортивних або
комерційних інтересів. Зокрема, слід дотримуватися наступного:

1. Загальне благополуччя:
a) Якісний кінний менеджмент
Утримання та годівля повинні відповідати кращим практикам Кінного менеджменту. Чисте та

високоякісне сіно, корм та вода повинні бути доступними завжди. 
b) Тренувальні методи
Коні повинні проходити тренінг, який відповідає їх фізичним можливостям та рівню зрілості згідно до

відповідної дисципліни. До них ніколи не повинні ззстосовуватися жорстокі методи, або такі, що можуть
налякати коня.

c) Ковка та амуніція
Догляд за копитами та ковка повинні бути на високому рівні. Амуніція повинна відповідати коневі, аби

запобігти ризику болі або пошкодження.
d) Транспорт
Під час транспортування коні повинні бути повністю захищені від пошкоджень та інших ризиків для

здоров’я. Транспортні засоби повинні бути безпечними, добре вентильованими та утримуватися згідно
найвищих стандартів, регулярно дезінфікуватися та керуватися кваліфікованими водіями. Компетентні
коноводи повинні супроводжувати коней.

e) Транзит
Усі поїздки повинні бути ретельно сплановані, коням повинен регулярно надаватися відпочинок з

доступом до їжі та води.
2. Здатність брати участь у змаганні:
a) Фізичний стан та компетентність
До участі у змаганні повинні допускатися лише коні у відповідному фізичному стані та атлети належної

кваліфікації. Коням повинен надаватися період відпочинку між тренуваннями та змаганнями, а також
додаткові періоди відпочинку після транспортування.

b) Стан здоров’я
Жоден кінь, який здається неготовим до змагань, не може брати участь або продовжувати брати

участь у змаганнях, у випадку будь-яких сумнівів повинна братися до уваги порада ветеринара.
c) Допінг та використання медичних препаратів
Будь-яка дія або спроба використання допінгу або неправомірне використання медичних препаратів

становить загрозу благополуччю коня і не повинно допускатися. Після ветеринарного лікування коню повинен
бути наданий відповідний час для повного відновлення перш ніж він братиме участь у змаганні.

d) Хірургічні втручання
Будь-які хірургічні процедури, які можуть вплинути на благополуччя спортивного коня або на безпеку

інших коней та/або атлетів не повинні дозволятися.
e) Жеребні або кобили, що нещодавно ожеребилися
Кобили не повинні брати участі у змаганнях після четвертого місяця жеребості або з підсосним лошам.
f) Неправильне використання засобів управління
Зловживання натуральними або штучними (хлисти, шпори і т. ін.) засобів управління конем не повинно

допускатися.
3. Змагання не повинні шкодити благополуччю коня:
a) Зони змагань
Коні повинні тренуватися та змагатися на відповідних та безпечних грунтах. Усі перешкоди та умови

змагань повинні створюватися з урахуванням безпеки коня.
b) Ґрунти
Усі ґрунти, по яких коні ходять, тренуються або виступають повинні створюватися та утримуватися

таким чином, аби зменшити фактори, які можуть призвести до пошкоджень.
c) Екстремальні погодні умови
Змагання не повинні проходити в екстремальних погодних умовах, які б могли піддати загрозі

благополуччя або безпеку коня. Заздалегідь повинні бути передбачені умови для зігрівання та амуніція для
коней після змагань. 

d) Розміщенні у стайнях під час змагань
Стайні повинні бути безпечними, гігієнічними, зручними, добре вентильованими та мати розмір, що



відповідає типу та характеру коня. Зони для миття та вода повинні завжди бути доступними.
4. Гуманне лікування коней:
a) Ветеринарне лікування
Ветеринарні фахівці повинні завжди бути наявними на змаганнях. У випадку травмування або

виснаження коня під час змагань атлет повинен припинити виступ та звернутися по ветеринарну допомогу.
b) Відправка в клініку
Якщо це необхідно, кінь може бути забраний швидкою та відвезений до найближчого профільного

лікувального центру для надання подальшої допомоги та лікування. Пораненим коням повинно бути надане
підтримуюче лікування перед транспортуванням.

c) Пошкодження на змаганнях
Випадки пошкоджень на змаганнях повинні відстежуватися. Стан ґрунту, частота змагань та будь-які

інші фактори ризику повинні ретельно досліджуватися, аби вказати шляхи зменшення кількості ушкоджень.
d) Евтаназія
Якщо ушкодження, отримані конем, надто важкі, то з гуманних міркувань ветеринари повинні вдатися

до евтаназії якнайшвидше з одною метою зменшити страждання тварини.
e) Пенсія
Коні повинні відповідним чином та гуманними способами лікуватися після завершення ними спортивної

кар’єри.
5.  Освіта:
FEI закликає усіх, хто має відношення до кінного спорту, отримувати найвищий можливий рівень освіти

у ґалузі догляду та менеджменту спортивних коней.
Цей Кодекс поведінки по відношенню до коня може час від часу змінюватися, і точки зору усіх

вітаються. Окрему увагу буде приділено новим дослідженням, і FEI підтримує нові дослідження у ґалузі
благополуччя коней.



Розділ І. ЗМАГАННЯ.

800. Загальні положення. 

Кодекс Вершників та Зареєстрованих Тренерів, що беруть участь у Змаганнях з
пробігів.

1.  Цей Кодекс визначає дві окремі ролі,  пов'язані з підготовкою та участю Коня у
Змаганнях з пробігів: Вершник та Тренер. 

2. Згідно цього Кодексу, ”Вершником” є вершник Коня на Змаганні. 
3. Згідно цього Кодексу, ”Тренер” це особа, яка відповідальна за підготовку Коня, як

фізично так і ментально, до змагань. 
4.  До початку Змагань Тренер є відповідальним за підготовку Коня до виступу, що

включає  програму  вправ,  годування  Коня,  забезпечення  відповідного  ветеринарного
догляду та застосування медичних субстанцій згідно ветеринарних порад.

5. У багатьох випадках Вершник є як вершником, так і Тренером Коня. 
6.  Для досягнення успіху як Вершник так і  Тренер повинні  мати знання пейсу та

ефективної  і  безпечної  їзди на Коні  по пересіченій місцевості  та  постійно дбати про
безпеку як коней так і людей. 

7.  Вершник та  Тренер не  повинні  заявляти Коня на  Змагання або брати участь  у
змаганні  на  Коні,  що  страждає  на  будь-яке  захворювання,  має  травму  або  отримує
медичне лікування, що може вплинути або покращити здатність Коня виступати.

8. FEI та ВФКС вимагає від усіх причетних до кінного спорту дотримуватися Кодексу
поведінки у відношенні до Коня FEI, визнати та прийняти, що благополуччя Коня завжди
повинно  бути  головним.  Благополуччя  Коня  ніколи  не  повинно  піддаватися
комерційному або конкурентному впливу. 

9. Вершник і Тренер повинні бути обізнаними щодо Правил з пробігів ВФКС та FEI,
Ветеринарного  Регламенту  FEI  та  Антидопінгових  Регламентів  FEI,  Регламенту  з
уживання  медикаментів,  а  також  Загального  Регламенту  як  ВФКС  так  і  FEI.  Вони
повинні впевнитися у тому, що знайомі зі щорічними змінами, регулярно переглядаючи
Правила з пробігів ВФКС та FEI, Ветеринарний Регламент та підтримуючи програму FEI
“Чистий Спорт”. 

10. Вершник та Тренер повинні керуватися цими Правилами та Регламентами під час
підготовки та участі у Змаганні. 

11. ВФКС має право застосувати дисциплінарні заходи щодо Вершника або Тренера,
які  не  дотримуються  цього  Кодексу,  Правил  та  Регламентів  FEI  задля  збереження
благополуччя Коня та цілісності спорту. 

12.  Під  час  реєстрації  пробіжного  Коня  у  ВФКС ім'я  Тренера  цього  Коня  також
повинно  бути  зареєстровано  і  сплачений  відповідний  внесок.  У  випадках  коли
Зареєстрований Тренер є  також зареєстрованим Вершником,  реєстраційний внесок не
стягується. Будь-які  зміни  Тренера  зареєстрованого  у  ВФКС Коня  повинні  бути
повідомлені у ВФКС і реєстраційні дані Тренера відповідно оновлені.



800.1. До змагань з дистанційних кінних пробігів належать заходи, що покликані
виявити здатність вершника та коня долати дистанції різної довжини по різних типах
ландшафту у визначений час (на пробігах з обмеженою швидкістю), або у мінімально
можливий час (на пробігах без обмеження швидкості), зберігши протягом дистанції
здоров’я коня, рухаючись алюрами, що відповідають ландшафту, та зі швидкістю, яка
відповідає рівню підготовки та фізичному стану коня. 

800.1.1 Найбільшою відповідальністю Технічного Делегата (TD), Суддівської Колегії,
Стюардів,  Ветеринарної  Комісії,  Шефів  команд,  командних  ветеринарів,  Tренерів  та
Грумів та абсолютною  відповідальністю Вершника  є  забезпечення  здоров'я  та
благополуччя Коня шляхом старанного застосування їхніх навичок разом з дбайливим та
грамотним ставленням Вершника. 

800.1.2 Для досягнення успіху Вершник повинен мати знання пейсу та ефективної і
безпечної їзди на Коні по пересіченій місцевості. 

800.1.3 На Змаганні з пробігів будь-який представник роду Genus Equus вважається
“Конем”. 

800.2 Змагання проходять у декілька фаз.
800.2.1 Жодна фаза не може перевищувати 40 км. Найменша довжина фази залежить

від категорії змагань та загальної дистанції даного пробігу, але, в принципі, не може бути
менше ніж 10 км. 

Довжина 1 кола на кільцевих маршрутах пробігів не може бути менше як 10 км на
дистанціях 20 км – 40 км, не менше як 15 км на дистанціях 45 км – 90 км та не менше 20
км на дистанціях 100км – 160 км.

800.2.2 По закінченні кожної фази повинен бути встановлений період обов’язкового
відпочинку та ветеринарна інспекція. Щодо довжини кожної фази та часу обов’язкового
відпочинку після Ветеринарних  воріт  (Vet Gate) слід проконсультуватися з Головою
Ветеринарної Комісії та Головою Суддівської Колеґії. 

800.2.3 Дистанції в категорії "Молоді коні" від  20  до  39  км  повинні мати одні
проміжні Ветеринарні ворота та одні заключні, тобто повинні складатися з двох фаз.

Дистанції в категорії "Початковий рівень" від 40 до 79 км повинні мати щонайменше
одні проміжні Ветеринарні  ворота  плюс одні заключні (дві фази), але  бажано, аби
дистанції від 60 км складалися з трьох фаз.

Дистанції від 80 до 119 км незалежно від категорії змагань, повинні мати як мінімум
двоє проміжних Ветеринарніх воріт плюс одну заключну інспекцію (три фази).

Дистанції від 120 км до 139 км повинні мати принаймні троє проміжних
Ветеринарних воріт і заключну інспекцію (чотири фази).

Дистанції  від  140  км до 160  км можуть мати принаймні п'ять Ветеринарниз воріт
плюс фінальну інспекцію (6  фаз).  Повинна бути можливість скоротити до 5 фаз згідно
рекомендацій Технічного Делегата та по затвердженні Президента Ветеринарної Комісії. 

800.2.4 Фази можуть бути розподілені на один або декілька днів. 
800.2.5 Кожна фаза змагання з пробігів повинна відділятися від наступної періодом

обов’язкового відпочинку.
800.2.6 Кожен день змагання з пробігів повинен ділитися щонайменше на три фази з

обов’язковим проходженням Ветеринарних воріт по закінченні кожної фази та періодом
обов’язкового відпочинку.

800.2.7 На кожному змаганні з пробігів повинен бути передбачений принаймні один
період відпочинку не коротший за 40 хвилин. У випадку складних погодних умов



Ветеринарна Комісія має право внести пропозицію скоротити період відпочинку, але не
менше ніж до 30 хвилин. 

800.2.8 Взагалі період відпочинку після фази слід визначати виходячи з пропорції 1
хвилина на 1 км, тобто, наприклад, після фази в 35 км мінімальний час відпочинку
повинен становити 35 хвилин.

800.2.9 Максимальний час обов’язкового відпочинку на змаганнях, що проходять в
один день, не може перевищувати 60 хвилин. На змаганнях рівня 3* та вище повинен
бути встановлений принаймні один період відпочинку не менше ніж 50 хвилин.

800.2.10 Період  відпочинку після фази, де за Положенням вимагається обов’язкова
передстартова ветеринарна інспекція (CRI), повинен бути мінімум 40 хвилин, а коні на
таку інспекцію повинні подаватися не раніше ніж за 15 хвилин до часу старту наступної
фази. 

800.3 Яким би не був порядок старту, кожен учасник змагань має проходити
дистанцію змагань так, ніби він (вона) їде один та змагається лише з часом.

800.4. Пара,  яка  завершить  дистанцію у  найкоротший час,  буде  класифікована  як
переможець змагань після успішного завершення усіх фінальних ветеринарних інспекцій
та  контролю  за  уживанням  препаратів,  а  також  інших  заходів,  що  передбачені  для
безпеки Коня та Атлета згідно цих Правил, Загального Регламенту ВФКС, Загального
Регламенту FEI та/або Ветеринарного Регламенту FEI або будь-яких інших Правил та
Регламентів FEI. Змагання  мають бути організовані таким чином, аби дозволити Атлетам
встановлювати власний пейс у змаганні з часом, за виключенням наступного: 

 800.4.1 Несприятливі умови: Якщо на маршруті виникають несприятливі умови або
можливість успішного закінчення маршруту видається сумнівною через інші міркування,
такі як висока вологість або температура, Організаційний Комітет (OК) по консультації з
TD  може  встановити  максимальний  час  для  ділянки  або  фази  Змагання  та/або  час
закриття для одного або більше ВетГейтів,  аби впевнитися, що Атлети не відстають аж
занадто від актуального пейсу пробігу і для забезпечення безпеки Коня. 

800.4.2. Та навпаки, через обставини, що мають відношення до безпеки самої траси,
Організаційний Комітет за порадою Технічного Делегата можуть встановити контроль
алюрів та/або обмеження швидкості на певних ділянках траси. Однак встановлення
таких контролей залежить як від наявних обставин кожної окремої дистанції, так і від
часу доби, і загалом не повинні перевищувати 5 км за раз, або 5 % усієї дистанції. В
цілому, не повинно бути більше однієї частини дистанції з контрольованою швидкістю
та/або встановленим алюром на одній фазі дистанції, та ніколи у фінальній фазі. 

800.5. Змагання з пробігів можуть проводитися як з обмеженням так і без обмеження
швидкості.

800.5.1. Змагання з обмеженою швидкістю є перевіркою підготовки коня, під час
яких демонструється здатність вершника розрахувати швидкість та алюри, беручи до
уваги стан ґрунту та ландшафту, а також фізичну форму коня. Під час цих змагань пара
вершник-кінь повинна підтримувати постійний рух уперед у рамках мінімальної та
максимальної швидкості, встановленої для даної категорії та для даного пробігу.
Переможець на таких змаганнях визначається за кращим часом проходження дистанції у
межах встановлених лімітів швидкості та часу за умови успішного  проходження усіх
ветеринарних контролей та інших встановлених процедур.

Контроль встановленого ліміту швидкості відбувається під час перетину Конем лінії
фінішу фази. Проходження будь-якої з фаз зі швидкістю вище максимальної або нижче



мінімальної призводить до виключення зі змагань.
Відповідальність за розрахунок швидкості на фазах несуть Вершники.
800.5.2. Змагання без обмеження швидкості - перевірка на витривалість, під час

якої оцінюються спортивні якості вершника та його здатність керувати конем, а також
рівень фізичної підготовки коня. У цих змаганнях результати розраховуються на основі
часу, що його було витрачено на подолання дистанції (змагання на час), і переможці
визначаються згідно порядку їх прибуття  на фініш дистанції, але за умови успішного
проходження усіх ветеринарних оглядів та інспекцій. 

800.5.3. У будь-яких змаганнях з пробігів остаточне рішення щодо руху по дистанції,
подання коня на ветінспекцію та інших дій, продиктованих участю у змаганнях, приймає
відповідальна  особа,  або  ВО  (см.  статтю  817.3.5.).  Жодна  інша  особа  не  несе
відповідальності за рішення ВО. 

801. Траса пробігу/"Зона змагань".
801.1. Технічний делегат (ТД) та Курс-дизайнер (якщо він призначений) повинні

консультувати Оргкомітет (OК) щодо створення технічно складної траси на пересіченій
місцевості з урахуванням обмежень, що продиктовані особливостями ландшафту та
погоди, змінами ґрунту, аби перевірити фізичну форму та можливості пари, але не
піддавати ризику благополуччя коня.

801.2. Траса повинна включати природні або штучно створені елементи, такі як  (але
не тільки) путівці (польові дороги), канави, круті підйоми, спуски, броди, які можуть
бути технічно складними через стан ґрунту, місцевість, висоту, напрямок, швидкість та
інше.

801.3. Тип ландшафту та перепади висот мають бути ясно зазначені у Положенні про
змагання.

801.4. Маршрут не повинен мати  у своєму складі більш ніж 10% доріг загального
користування з твердим покриттям призначених для руху автомобілів.

801.4.1.  Під  абсолютним  контролем  Курс-Дизайнера  або  ТД  кола  маршруту  не
повинні  бути  створені  та  споруджені  спеціально  для  швидкісної  їзди,  оскільки  це
підвищує ризик травмування під час Змагань.

801.5. Найбільш важка частина маршруту повинна бути якомога раніше.
801.6. Довжина фаз повинна бути визначена Оргкомітетом і вказана у Положенні про

змагання.
801.7. Наскільки це можливо, технічні особливості маршруту повинні залишитися у

своєму природному стані. Аби протягом усього змагання вони залишалися незмінними,
вони можуть бути додатково укріплені. 

Не допускається наявність під водою у бродах жердин, великого каміння, металевих
та інших небезпечних предметів. На випадок відмови коня/вершника долати перешкоду
має бути передбачено об`їзд. Відмова подолання перешкоди не є приводом для
виключення, але об`їзд може бути зроблено тільки за встановленим та позначеним
маршрутом. Об`їзд не повинен збільшувати дистанцію більш ніж на 500 метрів.

801.8. Фініш повинен бути довгим і досить широким, аби дати можливість
фінішувати декільком коням на швидкості, не заважаючи один одному. Після фінішу
повинно бути досить місця, аби дозволити коням безпечно зупинитися при будь-якому
алюрі. Фінішна смуга повинна бути розташована максимально близько до ветеринарних
воріт.



801.8.1.  "Зона змагань" визначається як сукупність траси (кіл або фаз), позначених
зон дозволеної допомоги на трасі або поблизу Ветеринарних воріт, безпосередньо зона
Ветеринарних  воріт  та зона очікування біля або на Ветеринарних  воротах. На
Чемпіонатах вхід до "Зони змагань" може бути суворо обмежений, про що має бути
повідомлено у Положенні.

801.8.2. Максимальна кількість коноводів у зоні грумінгу не повинна перевищувати 5
на одного коня, враховуючи наявність місця або для забезпечення коням відповідного
простору для відпочинку. Доступ безпосередньо до зони ветеринарного контролю та до
зони, де безпосередньо відбуваються перевірки, може бути ще більше обмежений
Організаторами згідно порад Технічного Делегата. Такі обмеження повинні бути чітко
прописані у затвердженому Положенні про змагання.

801.8.3. Усі коні повинні увесь час змагань залишатися у прямій видимості офіційних
осіб змагань: ветеринарів, суддів, стюардів. Жодних екранів, амуніції, автотранспортної
техніки або бар’єрів будь–якого типу не повинно використовуватися для перешкоджання
такій  видимості  під  загрозою  дискваліфікації  та  видання  Жовтої  Попереджувальної
Картки.

801.9.  Реверсний (зустрічний) рух по трасі дозволено, якщо ширина траси дозволяє
проїхати двом вершникам на відстані не менш ніж 1,5 метра і загальна ширина траси
складає не менш ніж 4,5 метрів.

802. Розмітка маршруту. 
802.1. Загальні вимоги: розмітка маршруту має бути добре помітна та зрозуміла, щоб

не виникало жодних сумнівів щодо напрямку руху. Для розмітки можуть бути
застосовані прапорці, стрічки, показники, вапно, фарба і т. ін.

Якщо фази пробігу проводяться по різних ділянках дистанції, розмітка таких фаз має
бути позначена різними кольорами. Розмітку траси потрібно робити таким чином, аби
кожен наступний знак було добре видно від попереднього. На відкритій місцевості
показники потрібно розташовувати на стовпах на висоті не нижче від 1,5 метра від
поверхні землі. З метою дотримання безпеки бажано позначити корені дерев, велике
каміння та інші об`єкти, які можуть спричинити травму учасникам змагань.

Організаційний комітет зобов`язаний видалити небезпечні гілки дерев, які можуть
травмувати коня або вершника, або забезпечити їх маркування по всій трасі.

802.2. Порядок проходження дистанції: учасник повинен рухатися по маршруту у
напрямку, що його вказано на карті з пункту 802.6. 

Якщо  є  необхідність  повідомити  про  порушення  будь-яким  учасником  порядку
проходження  дистанції,  таке  повідомлення  повинно бути  зроблено  протягом  змагань,
тобто  не  пізніше  ніж  через  30  хвилин  після  оголошення  технічних  результатів,  у
довільній письмовій формі.  У такому повідомленні повинні бути чітко визначені дані
того, хто повідомляє, стартовий номер порушника; місце, у якому відбулося порушення,
повинно бути вказане на карті або схемі маршруту змагань, або, за відсутності такого,
повинен бути наданий чіткий опис цього місця та кілометраж від найближчої зони старту
та/або фінішу.

802.3. Помилки на маршруті: якщо вершник заблукав, будь-яка помилка у
проходженні маршруту має бути виправлена з того місця, де її було зроблено, під
загрозою виключення зі змагань. У випадку, якщо виправлення помилки на дистанції
неможливе, та/або не є в інтересах коня, Суддівська Колегія може призначити



альтернативу, тобто еквівалентну дистанцію, яка повинна бути такою самою по довжині
та типу ландшафту, розміщатися у рамках окремої фази в такий спосіб, аби дати
вершнику можливість пройти через усі ветеринарні ворота у правильному порядку та не
виходячи за межі встановленого ліміту часу. У таких випадках учасник отримує
можливість не бути виключеним зі змагань. Учасника  може бути кваліфіковано на
такому маршруті, але він/вона не може брати участь у конкурсі на кращу кондицію коня
(Best Condition) та його результат не враховується у командному та особистому заліку.

802.4. Для розмітки окремих ділянок по всьому маршруту, позначення перешкод,
стартової та фінішної ліній використовуються обмежувальні прапорці або вказівники.
Такі прапорці або вказівники мають братися учасниками до уваги всюди, де їх
встановлено на маршруті, під загрозою виключення зі змагань.

Лінії старту, фінішу, вхід до Ветеринарних воріт, місця обов`язкового проходження
позначаються відповідними  знаками. Спортсмен повинен перетинати ці лінії   у
вказаному напрямку.

Якщо у будь-якому місці на трасі можливе скорочення маршруту, Оргкомітет має
розташувати там стюарда для контролю за  дотриманням обов’язкового шляху
слідування.

802.5. Направляючі стрілки, прапорці або інші  знаки встановлюють для позначення
загального напрямку маршруту, котрого слід дотримуватися, а також для допомоги
учаснику у визначенні правильного напрямку. Прапорці та знаки слід розміщувати так,
щоб учасники могли розпізнавати їх без втрати часу. Всі з`їзди і повороти, що не мають
відношення до маршруту, повинні бути закриті стрічкою або окреслені фарбою, вапном,
або позначені у якійсь інший спосіб, що однозначно визначає правильний напрямок руху.

Позначки відстані повинні бути встановлені на кожній фазі щонайменше дві: одна на
половині дистанції фази і одна  - за 1 км до фінішу фази. У фазах більших від 20 км
позначки дистанції повинні бути встановлені не рідше ніж кожні 10 км. 

802.6. Кожному учаснику змагань завчасно має бути наданий доступ до плану або
мапи маршруту з позначками розміщення будь-яких обов’язкових зупинок та/або
обов’язкових перешкод. 

802.7. Старт та фініш кожної фази повинні бути ясно та чітко позначені відповідними
знаками.

802.8. Організаційний комітет зобов`язаний забезпечити учасникам можливість
огляду траси, якщо це передбачене Положенням про змагання. 

802.9. Навмисна зміна або руйнування вказівників та розмітки траси учасником
змагання або членом команди підтримки може каратися штрафом у розмірі 1 стартового
внеску, що його оголошено для участі у цих змаганнях, або дискваліфікацією учасника,
на розсуд Головної суддівської колегії.

802.10. Для проведення змагань необхідно чітко обмежити та позначити відповідними
табличками робочі зони на фініші кожної фази: зону грумінгу та ветеринарного
контролю, суддівську, парковку, місцезнаходження питної води та води для охолодження
коней.

803. Карта або план маршруту
803.1. Карта або план маршруту масштабом не менш ніж 1:50000 з  позначеним

маршрутом та всіма обов`язковими зупинками або обов`язковими для проходження
перешкодами повинна бути доступна всім учасникам після прокладки маршруту, бажано



на брифінгу, і обов`язково перед стартом. Екземпляр карти або плану маршруту
необхідно видати кожному учаснику. Учасник може взяти карту або план маршруту з
собою на дистанцію.

803.2. Маршрут пробігу з усіма альтернативними варіантами на випадок
непередбачуваних обставин повинен бути офіційно затверджений не менш ніж за 7 днів
до початку змагань.

804. Зміна маршруту та перенос/затримка або відміна змагань.
804.1. Після офіційного затвердження маршруту до нього не можуть бути внесені

ніякі зміни без згоди Технічного Делегата та Суддівської Колегії.
804.2 Перенос/Затримка змагань: у виняткових ситуаціях, які викладені у пункті

804.2.4, змагання можуть бути перенесені або відкладені:
804.2.1 До початку змагань (не менше ніж за годину до першої ветеринарної

інспекції): за рішенням Технічного Делегата та після консультації з представником
Оргкомітету, головою Ветеринарної Комісії та Головою Суддівської Колегії.

804.2.2 Після початку змагань: приймається рішенням Голови Суддівської Колегії
після консультації з Суддівською Колегією, представниками Оргкомітету, Головою
Ветеринарної Комісії та Технічним Делегатом.

804.2.3 Відповідальність Оргкомітету: Організаційні комітети повинні заздалегідь
передбачати можливість затримки старту до 30 годин або повного переносу змагань. На
Чемпіонаті та Кубку України оргкомітет повинен внести пункт про таку можливість до
Положення про змагання.

804.2.4 Виключні обставини: такі обставини, які виникають у короткий термін, але
можуть, в принципі піддати невиправданому ризику вершника та/або коня під час
змагань. 

804.3 Відміна змагань: коли катастрофічні випадки або обставини виникають перед
або під час змагань, як викладено у пункті 804.3.4, змагання можуть бути відмінені:

804.3.1 До початку змагань (не менше ніж за годину до першої ветеринарної
інспекції): рішенням Технічного Делегата після консультації з представником
Оргкомітету, Головою Ветеринарної Комісії та Головою Суддівської Колегії

804.3.2 Після початку змагань: приймається рішенням Голови Суддівської Колегії
після консультації з Суддівською Колегією, представниками Оргкомітету, Головою
Ветеринарної Комісії та Технічним Делегатом.

804.3.3 Відповідальність Оргкомітету: Організаційні комітети повинні заздалегідь
передбачати можливість відміни старту та евакуації усіх присутніх на змаганнях.

804.3.4 Катастрофічні випадки та обставини: такі, що виникають у короткий
термін та несуть загрозу безпеці спортсмена та/або коня, а також не можуть бути усунені
шляхом зміни маршруту, переносом або затримкою змагань.

804.4. У всіх випадках слід пам`ятати, що ця дисципліна покликана перевірити
витривалість вершника та коня незалежно від рельєфу місцевості, погодних умов та
інших обставин, тому перенос або відміна змагань можуть бути застосовані тільки у
виключних випадках.

804.5. У будь-якому з вищезгаданих випадків кожен учасник та/або представник
команди, члени Оргкомітету, офіційні особи змагань повинні бути офіційно та особисто
поінформовані щодо змін перед початком змагання або відповідної фази.



805. Порядок старту.
805.1. Коні не повинні перетинати лінію старту до стартового сигналу.
805.2. У випадку фальстарту, під загрозою виключення зі змагань, учасник повинен

повернутися і вдруге перетнути лінію старту, але його час буде відраховуватися з
моменту стартового сигналу.

805.3. Стартовий час будь-якого учасника, що не вийшов на старт вчасно,
відраховується так, ніби він/вона стартували вчасно. Учасник не може стартувати пізніше
ніж через 15 хвилин після його/її стартового часу під загрозою дискваліфікації.

805.4. Якщо змагання проводиться у декілька днів, у перший день змагання  дається
загальний старт учасників. У наступні дні може  застосовуватися  як  масовий,  так  і
окремий старт, коли пари стартують з тим часовим інтервалом, з яким вони фінішували у
попередній день. Для такого старту може бути визначено окремий термін, наприклад,
одна година, який встановлюється рішенням Голови Суддівської Колегії та Технічного
Делегата після консультації з Оргкомітетом. Після цього всі пари, що залишилися,
можуть стартувати разом.

805.5. На кваліфікаційних змаганнях з обмеженням швидкості рівня «Молоді коні» та
«Початковий рівень» спосіб старту учасників індивідуальний або невеликими групами
(командний), з інтервалом не менше 2 хвилин, але не більше 15 хвилин.  

805.6. На змаганнях без обмеження швидкості допускається загальний старт
учасників.

805.7. Старт наступної фази дозволяється спортсмену тільки по закінченні часу
обов’язкового відпочинку після перетину лінії входу до Ветеринарних воріт та успішного
проходження ветеринарного контролю.

806. Хронометраж та інші записи щодо змагань.
806.1. Оскільки контроль часу відіграє важливу роль у змаганні з пробігів,

організатори повинні гарантувати, що час старту кожного учасника та завершення ним
кожної встановленої фази буде точно відзначено та зареєстровано кваліфікованими
особами, які використовують синхронізовані засоби фіксації часу. 

806.2. Для кожного спортсмена має бути видана карта часу або інший відповідний
варіант фіксації часу для кожної фази.

806.3. Оргкомітет повинен забезпечити альтернативні джерела електричного
живлення та додаткове ведення усіх потрібних записів, коли використовуються
електронні системи фіксації часу та/або підрахунку результатів, рекомендовані на
змаганнях рівня 3* та вище є основним способом фіксації результатів. Стюарди та/або
хронометристи із засобами фіксації часу повинні обов’язково бути на старті та фініші
кожної фази для фіксації часу кожного спортсмена.

806.4. Час фіксується з моменту старту кожного спортсмена до моменту перетину ним
лінії фінішу. 

806.5. На будь-яких змаганнях з пробігів повинна застосовуватися система
Ветеринарних воріт (Vet Gates). Докладно про неї йдеться у методичних вказівках FEI -
Endurance Notes for Guidance FEI. 

806.6. На  вході  до  Ветеринарних воріт  записи часу повинні проводитися у такий
спосіб, аби запобігти будь-яким затримкам, коли на перевірку приходить декілька коней
одночасно. 

806.7. Всі записи, що мають відношення до стартів, пунктів контролю на дистанції,



проходження проміжних та кінцевих ліній фінішу, а також вхід на Ветеринарні ворота
повинні проводитися з точністю до секунд. Дробова частина секунди округлюється у
більшу сторону. 

806.8.  Кожен учасник повинен бути забезпечений індивідуальною картою учасника
змагань, у якій враховується час старту та фінішу кожної фази. Усі показники часу
занотовуються до індивідуальної карти часу та дублюються у ветеринарну карту, і
учасники можуть  звіряти дані протягом усього пробігу.

806.9.  Карта  часу   призначена  лише  для  передачі  інформації  між  суддями  та
учасниками змагань. Наявність або відсутність Карти часу жодним чином не впливає на
результат учасника та урахування часу на Змаганні.

806.10. Час початку ветеринарного контролю фіксується в момент  перетину Конем
лінії Ветеринарних воріт.  

806.11. По закінченні змагань Оргкомітет повинен зберігати всю документацію щодо
урахування часу до закінчення календарного року.

807. Змагання та засади чесної гри.
807.1. Вершник може вести коня та слідувати за ним, але зобов`язаний, під загрозою

виключення, бути в сідлі в момент перетину конем лінії старту та фінішу пробігу у будь-
який день змагання.

Лінії старту та фінішу Вершник може перетинати будь-яким алюром. Лінію фінішу
проміжних етапів дозволяється перетинати спішившись, з конем в поводу.

Під час проходження дистанції вершники можуть обирати алюр та швидкість руху,
зупинятися, спішуватися або сідати верхи, але тільки не в “Зоні Видимості” (довжиною
мінімум 100 метрів, або позначеної на початку табличкою "Зона видимості"), що передує
фінішу, як заключному, так і проміжним  на змаганнях з обмеженням швидкості. В цій
зоні учасники повинні рухатися уперед шагом, риссю або галопом. У "Зоні видимості"
заборонено рухатися зиг-загом або робити вольти аж до перетину лінії фінішу. Зупинки у
“Зоні видимості” дозволені лише для спішування або сідання на коня.

Недотримання цієї норми, крім екстрених випадків, які вказані Суддівською
Колегією, призводять до штрафу у вигляді додаткового часу аж до 10 хвилин, на розсуд
Суддівської Колегії.

807.2. Учасник, який не вкладається у встановлені ліміти часу, виключається зі
змагань.

807.3. Під загрозою дискваліфікації, на маршруті ніяка інша особа, крім вершника, не
має права вести коня або бути на ньому верхи.

807.4. Навмисна затримка учасника, що обганяє, учасником, що йде повільнішим
алюром, призводить до виключення зі змагань. Ця вимога не запобігає змаганню
спортсменів за краще місце, а застосовується лише тоді, коли намагаються обігнати
значно повільнішу пару через те, що кінь відмовляється рухатися або має проблеми з
екіпіровкою.

807.5. Учасник, якого не кваліфіковано у наступну фазу, або виключено зі змагань з
будь-якого приводу, повинен негайно залишити маршрут і не має права продовжувати
рух по ньому, за винятком тих випадків, коли він не має іншого вибору і це підтверджено
членом Суддівської Колегії або, якщо поруч немає нікого з Суддівської Колегії,
стюардом.

807.6. Дозволена допомога на маршруті.



807.6.1. Оргкомітет повинен вказати у Положенні про змагання, що допомога
учаснику може бути надана тільки у спеціально відведених місцях. Стандартна допомога
(подача води та корму, обливання, підгонка амуніції членами групи підтримки) на
дистанції може бути надана вершнику в спеціально відведених  зонах, які позначені на
карті або схемі як пункти надання дозволеної  допомоги. Отримання допомоги поза
встановлених місць є недозволеною допомогою.

Учасники групи підтримки можуть подавати вершнику пляшки з водою для пиття та
обливання коня у будь-якій точці маршруту, за умови що це не заважатиме руху по трасі
інших учасників.

Учасники груп підтримки повинні впевнитися, що після них на дистанції і взагалі у
Зоні змагань не лишилося порожніх пляшок та побутового сміття.

807.6.2. Спортсмени та коні повинні мати доступ до води кожні 10 км дистанції.
807.6.3. У будь-якому випадку, навіть на маршруті, якщо учасник впав, якщо кінь втік,

якщо ослабла або загубилася підкова, учаснику може бути надана  допомога.
807.6.4. Усі інші випадки, коли допомогу дозволено, повинні бути викладені у

Положенні про змагання.
807.7  Заборонена  Допомога:  Типи  активності,  які  викладені  нижче  у  статтях  від

807.7.1  до 807.7.8  (включно)  заборонені  та  Вершник  та/або  Зареєстрований  Тренер
караються заходами, викладеними після кожної відповідної дії. 

807.7.1 Рух у супроводі спереду, збоку або ззаду на будь-якій ділянці маршруту будь-
якого велосипедиста, пішохода або Вершника, що не бере участі у Змаганні карається
виданням Жовтої Попереджувальної Картки. 

807.7.2  Надання  допомоги  на  будь-якій  ділянці  маршруту,  яка  для  цього  не
призначена, карається виданням Жовтої Попереджувальної Картки 

807.7.3  Прийняття  допомоги  на  будь-якій  ділянці  маршруту  від  неавторизованої
ососби карається виданням Жовтої Попереджувальної Картки. 

807.7.4  Рух у супроводі спереду, збоку або ззаду на будь-якій ділянці маршруту або
поруч з ним  (див.  Методичні  вказівки)  будь-якого авто  (крім тих,  що вказані у статті
807.6.1) карається виданням Жовтої Попереджувальної Картки. 

807.7.5  Спонукання Коня до руху під час перевірки алюрів на  ПВК Ветеринарних
воротах третьою особою карається виданням Жовтої Попереджувальної Картки.

807.7.6 Спонукання Коня до руху на маршруті будь-ким у будь-який спосіб карається
виданням Жовтої Попереджувальної Картки та дискваліфікацією. 

807.7.7  Перерізання  дротових  огорож  або  зміна  частин  огорожі  на  або  поруч  з
маршрутом як  для  розчищення  шляху,  так  і  для  зрізання  дерев  або  для  виключення
перешкод  чи  інших  технічних  аспектів  маршруту  карається  виданням  Жовтої
Попереджувальної Картки.

807.7.8  Прийняття  будь-якого втручання з  боку  третьої  особи,  незалежно від  того
просили про це чи ні,  з  метою отримання переваги Вершником або Конем карається
виданням Жовтої Попереджувальної Картки та дискваліфікацією.  

808. Положення про змагання.
808.1. У Положенні, яке складає кожен Оргкомітет кожного змагання, немає

необхідності повторювати Правила або Загальний Регламент та інші нормативні
документи. Важливо вказати категорію, рівень та ранг змагань, офіційних осіб змагань та
їх категорію, довжину дистанції, обмеження швидкості, ліміти часу для окремих фаз,



метод старту, метод визначення переможця, способи розмітки маршруту, процедури під
час періодів відпочинку, опис маршруту з коливанням висот та можливі перешкоди.

808.2 Усі подробиці викладені у "бланку Положення про змагання", який можна
завантажити з офіційного сайту ВФКС www.efu.org.ua. 

808.3 Крім окремих умов змагань (останній день прийому заявок, місце та час старту,
кількість та тривалість періодів відпочинку, стартових внесків та призових), як правило у
Положенні вказують такі адміністративні нюанси, як транспортні можливості,
розміщення атлетів, грумів та коней, фураж та інше.

809. Одяг.
809.1. Захисний головний убор (каска, шолом), призначений для занять кінним

спортом та надійно закріплений на голові, є обов`язковим на всіх змаганнях з пробігів, у
тому числі і за наявності військової форми, для усіх осіб, що знаходяться верхи на коні.

Недотримання учасником цієї вимоги дає право будь-якому члену ГСК змагань або
Головному стюарду відсторонити порушника від участі у змаганні на обмежений час для
виправлення ситуації, якщо це можливо технічно та не порушує інших статей цих
правил, або заборонити подальшу участь у цьому змаганні.

809.2 Протягом змагань для тих, хто знаходиться верхи на коні, обов`язковою умовою
є наявність взуття з підборами не менш ніж 12 мм. Взуття без підборів дозволяється
тільки при використанні безпечних стремен з обмежувачем носка, який виключає
застрягання ноги у стремені. 

809.3. Одяг, який призначений для верхової їзди та не шкодить іміджу пробігів,
обов’язковий на змаганнях будь-якого рангу. Вітається наявність командної форми або
форменої куртки клубу або команди з емблемою, яку легко впізнати. Можлива військова
форма. У такому випадку обов`язкові бриджі для верхової їзди або галіфе.

 На усіх змаганнях з ДКП в Україні обов’язкове наступне вбрання:
809.3.1. Для тих, хто бере участь у передстартовій ветінспекції, Церемонії відкриття,

конкурсі Best Condition та у Церемонії нагородження 
 Спортсмени: охайна відпрасована командна або особиста форма.
 Представники команд, коноводи, команда підтримки: охайна відпрасована

командна або індивідуальна форма.
 Офіційні особи ВФКС: охайний одяг з жакетом та краваткою, де це доречно
 Шорти та сандалії неприйнятні та заборонені.

      809.3.2. Протягом змагань:
 Спортсмени: відповідний одяг для верхової їзди, сорочка або поло з комірцем.
 Представники команд, коноводи, команда підтримки: охайний командний або

індивідуальний одяг. Шорти заборонені у зоні ветконтролю, сандалії заборонені у зоні
змагань через міркування безпеки. 

 Офіційні особи: охайний робочий одяг. Шорти та сандалії заборонені.
809.4. Щодо розміщення реклами див. FEI General Regulations
809.5. Наявність номеру учасника обов`язкова з моменту передстартового

ветеринарного контролю і до моменту закінчення фінального ветеринарного контролю.
809.6. Для учасників віком від 10 до 18 років обов`язкова наявність жорсткого

захисного жилета.
Недотримання учасником цієї вимоги дає право будь-якому члену ГСК змагань або

Головному стюарду відсторонити порушника від участі у змаганні на обмежений час для



виправлення ситуації, якщо це можливо технічно та не порушує інших статей цих
правил, або заборонити подальшу участь у цьому змаганні.

810. Сідла та амуніція.
Обмежень щодо сідельного спорядження немає, але все спорядження має бути у

справному та безпечному стані і має підходити коневі (має бути  підігнане).
Ковзаючі поводи, гог, шамбон, шпрунт або інша амуніція, що блокує вільний рух

голови коня, заборонена.
Дозволяється управління конем на бестрензельній уздечці, хакаморі або недоуздці.

Управління на кордео заборонено.
810.1. Специфічне спорядження для додаткової безпеки, наприклад, світловідбиваючі

елементи амуніції або одягу та інше, може бути обумовлено у Положенні про змагання.
810.2. Хлисти, шпори, а також використання будь-якого іншого предмету у якості

хлиста, заборонено.
810.3. Використання засобів мобільного зв`язку та GPRS дозволяється. Усі інші

системи зв`язку повинні бути узгоджені з Суддівською колегією до початку змагання.
810.4. Щодо розміщення реклами див. FEI General Regulations
810.5. Коні, що б`ють задом, а також кобили в охоті повинні мати вплетену в ріпицю

червону стрічку. 
810.6. Жеребці повинні мати вплетену в ріпицю білу стрічку.
810.7. Коні вершників, що беруть участь у змаганні вперше, можуть мати вплетену в

ріпицю зелену стрічку.
810.8.  Вуха  коней  не  повинні  бути  заткнуті.  Будь-які  вушні  тампони  заборонені.

Блінкери дозволені,  але  за  умови  забезпечення  повноцінного  бачення  уперед,  без
спотворення, та повинні зніматися під час ветінспекцій. Визначення блінкерів надається
у Методичних Вказівках для Пробігів.

811. Жорстокість.
811.1. Будь-яка дія або ряд дій, які, на думку Суддівської Колегії, можуть ясно та без

сумнівів бути визначеними як жорстокість, караються дискваліфікацією і про особу, що
допустила жорстокість, повідомляється у ВФКС.

811.2. Повідомлення про такі дії повинні супроводжуватися, при можливості,
підписами та адресами свідків. Заяви повинні бути подані до Суддівської Колегії у
найкоротший строк. 

812. Вага.
812.1. На усіх змаганнях рівня 4* (Чемпіонат України для дорослих та Кубок України

на дистанціях від 140 км) мінімальна вага для спортсменів встановлюється у 75 кг разом
з амуніцією (Ст.812.6).

812.2. На змаганнях рівня 3* для дорослих мінімальна вага встановлюється у 75 кг. 
812.3. На змаганнях 1* та 2* можуть проводитися окремі заліки по вагових та

гендерних категоріях, про що має бути повідомлено  у ВФКС та чітко вказано у
Положенні про змагання. 

812.4. Для категорій "Діти", "Юнаки", "Юніори" а також у кваліфікаційних змаганнях
з обмеженням швидкості мінімальна вага не встановлюється. 

812.5. Коли встановлюється мінімальна вага, зважування повинне проводитися до



старту та після фінішу, а також у довільному порядку протягом змагань.
812.6. Спортсмен зважується сам, а потім, у разі необхідності, з амуніцією (без

вуздечки). Вага атлета повинна зберігатися протягом усіх фаз змагання під загрозою
виключення. Зважитися якомога швидше після перетину лінії фінішу є обов’язком
вершника, якщо зважування вимагається офіційними особами змагань. 

812.7. Оргкомітет повинен забезпечити надійні ваги з можливістю настройки. 
812.8. Доведення ваги до регламентованої робиться за допомогою  більш важкого

сідла або вальтрапу з кишенями для обважнювачів без можливості від`єднати
обважнювачі під час пробігу. Кишені для обважнювачів повинні бути опломбовані
членами суддівської колегії після передстартового зважування. Допускається незначна
втрата ваги вершником на дистанції за умови збереження пломб на кишенях для
обважнювачів.

813 Технічні результати змагань та визначення переможця.
813.1 Особистий залік: 
813.1.1. У змаганнях з пробігів без обмеження швидкості переможцем вважається

пара, яка подолала дистанцію у найкоротший час та успішно пройшла усі формальності,
включаючи, але не обмежуючись фінальною ветеринарною перевіркою. 

813.1.2. У змаганнях з пробігів з обмеженням швидкості переможцем вважається
пара, яка подолала дистанцію у найкоротший час у  межах  встановлених  лімітів
швидкостей  і успішно пройшла усі формальності, включаючи, але не обмежуючись
фінальною ветеринарною перевіркою. 

813.1.3. Метод класифікації переможців повинен бути чітко викладений у Положенні
про змагання.

813.2 Командний залік: 
813.2.1. У будь-яких змаганнях з пробігів команда-переможниця визначається по сумі

результатів трьох кращих вершників команди. У випадку рівності результатів вище місце
посяде команда, третій результат якої вищий. Команди, у яких залишилось менше ніж
троє результативних спортсменів, у розподіленні командних місць участі не беруть.

813.3. Команди: якщо за команду виступає троє або більше учасників, усі результати
можуть враховуватися у командному заліку, а також у будь-якому випадку враховуються
в індивідуальному заліку. Але лише найвищі три результати враховуються у класифікації
команд і у отриманні нагород.

813.3.1. Якщо тест будь-якого коня або вершника команди, чий результат буде
врахований у командній класифікації, виявиться позитивним на допінг або заборонені
речовини, його (її) особистий результат буде скасовано, а класифікація усієї команди буде
анульована. Тим не менше, це анулювання не вплине на індивідуальні результати решти
членів такої команди. 

813.3.2 Особистий залік: Якщо до команди входить менше ніж троє учасників, вони
не можуть бути класифіковані у командному, а лише у індивідуальному заліку. 

813.3.3. Кількість команд може бути обмежена рішенням Оргкомітету, виходячи з
технічних можливостей бази, де проводяться змагання. Обмеження щодо кількості
команд повинні бути вказані у затвердженому Положенні про змагання.

813.4. Нічия: 
813.4.1. Коли дві або більше пар, що стартували одночасно у змаганнях без

обмеження швидкості, мають однаковий час по закінченні дистанції, вони посідають



місця згідно порядку перетину ними фінішної лінії. 
813.4.2. Коли дві або більше пар на змаганні з обмеженням швидкості мають

однаковий  час  проходження  дистанції, першість отримає спортсмен, час відновлення
Коня у якого на проміжних Ветеринарних воротах менший.

813.5. Дискваліфікація, Відмова або Неспроможність кваліфікуватися у наступну
фазу:

813.5.1 Дискваліфікація: трапляється коли спортсмена покарано Суддівською
Колегією та відсторонено від подальшої участі у змаганнях за порушення цих Правил,
Загального регламенту, FEI General Regulations, FEI Veterinary Regulations, або
Положення про змагання.

813.5.2 Неспроможність кваліфікуватися у наступну фазу: трапляється, коли пара
відсторонюється від подальшого змагання через неуспішне проходження ветеринарної
інспекції, через порушення маршруту або лімітів часу на подання коня на ветінспекцію
або на завершення дистанції. Якщо вершник вичерпав ліміти часу на подання коня на
Ветеринарні ворота або на завершення дистанції, кінь все одно в обов`язковому порядку
подається ветеринарам на інспекцію (див. 813.6.)

813.5.3 Відмова: якщо вершник добровільно відмовляється від подальшої участі у
змаганні, але може вважатися таким лише за умови правильного завершення усіх фаз до
цього моменту; якщо пара завершила попередню фазу успішно пройшовши усі необхідні
ветеринарні перевірки, включаючи обов’язкові перевірки CRI або перевірки на вимогу
ветеринара RRI, та не була виключена зі змагань з будь-яких інших причин.

813.6. Усі Коні, виключені з активного Змагання, незалежно від того добровільно чи
ні, на будь-якому етапі Змагання, повинні бути представлені на ветеринарну інспекцію
або  Ветеринарної  Комісії  або  Лікуючим  ветеринарам  протягом  30  хвилин  після
виключення,  в  іншому  випадку  видається  ветеринарний  дозвіл  на  негайне
транспортування  з  зони  змагань  до  заздалегідь  визначеного  лікувального  закладу і
ветеринарні  записи  Коня  оновлюються  відповідно. Невиконання цього  призводить  до
видання Жовтої Попереджувальної Картки Вершнику або Зареєстрованому Тренеру та
встановленням обов'язкового періоду відпочинку для Коня у 60 днів.

813.7. Обчислення результатів змагань з обмеженням швидкості:
 813.7.1. Швидкість   руху по   фазі визначається згідно формули:   
       
довжина фази в км

х3600
час руху по фазі в секундах

де час руху по фазі є час від старту до фінішу відповідної фази.
Швидкість проходження фази визначається згідно формули:
       
довжина фази в км

х3600час проходження  фази в
секундах

де  час  проходження  фази є  час  від  старту  до  входу  на  Ветеринарні  Ворота
відповідної  фази  для  проміжних  фаз.  Для  фінальної  фази  час  руху  по  фазі  та  час
проходження фази співпадають. 

Для більшої точності розрахунків час переводиться в секунди. 
Час в секундах = час проходження у хвилинах Х 60 + секунди.
813.7.2. На пробігу з обмеженням швидкості переможець змагань після успішного



проходження заключного ветеринарного огляду визначається за  найкоротшим  часом
проходження дистанції в цілому за умови дотримання встановлених лімітів швидкості по
фазам.

813.7.3. На пробігу з обмеженням швидкості час руху по проміжній фазі закінчується
в момент перетину конем лінії фінішу фази. Час відновлення коня після перетину фінішу
проміжної фази не повинен перевищити  20 хвилин, надається 2 спроби проходження
ветеринарного контролю. Час проходження фінальної фази (та  зупинка секундоміру)
закінчується в момент перетину конем лінії фінішу. Після фінішу останньої фази час,
який відведено на відновлення коня –  не  більше  30 хвилин, надається 1 спроба
проходження ветеринарного контролю.

Швидкість руху по кожній фазі не повинна перевищувати максимально дозволену та
не бути нижче мінімальної, які зазначені у Положенні про змагання.  Порушення
встановлених лімітів карається виключенням зі змагань.

813.8. Обчислення результатів змагань з вільною швидкістю. 
813.8.1. Змагання з вільною швидкістю, або без обмеження максимальної швидкості -

змагання на час. Комбінація вершник/кінь, яка закінчує маршрут за найкоротший час,
після успішного проходження заключного ветеринарного огляду класифікується як
переможець змагання. 

813.8.2. На пробігу з вільною швидкістю час проходження проміжної фази
закінчується в момент перетину конем лінії входу в зону ветеринарного контролю. Час
перетину вершником фінішної лінії фази фіксується, але секундомір не зупиняється. Час
відновлення коня після перетину фінішу проміжної фази – 20 хвилин, надається 2 спроби
проходження ветеринарного контролю. Час проходження фінальної фази (та зупинка
секундоміра) закінчується в момент перетину конем лінії фінішу. Після заключного
фінішу час, що його відведено на відновлення коня –  30 хвилин, надається 1 спроба
проходження ветеринарного контролю. 

Швидкість  проходження  дистанції  на  змаганнях  без  обмеження  швидкості
обчислюється шляхом ділення фактично пройденої дистанції  на фактично витрачений
час за винятком часу обов'язкових відпочинків за  умови успішного проходження усіх
встановлених ветеринарних контролів.

Якщо  швидкість  учасника  нижча  за  мінімально  встановлену,  цей  учасник
виключається зі змагань як такий, що не спромігся кваліфікуватися у наступну фазу.

Урахування мінімальної швидкості може бути встановлено як на фініші, так і на будь-
якій  фазі  пробігу.  Це  повинно  бути  чітко  вказано  у  Положенні  про  змагання.  За
несприятливих умов, таких як сильна спека, повінь, тощо, мінімальна швидкість може
бути змінена, також може бути змінено фазу, з якої її починають враховувати. У такому
випадку Вершники та/або Представники команд повинні бути повідомлені до початку
фази, з якої вводяться нові параметри. 



Розділ 2 КАТЕГОРІЇ ЗМАГАНЬ ТА СИСТЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ

814. Категорії змагань з пробігів
Національні змагання з пробігів діляться на:
● CEN (Concours de Raid d’Endurance National),
● CENO (Concours de Raid d’Endurance National Officiel).
При підготовці та проведенні змагань з пробігів керуються Загальним Регламентом,

FEI General Regulations та FEI Veterinary Regulations, а також цими правилами.
814.1 Змагання CEN.
814.1.1 Вони повинні відповідати вимогам Загального Регламенту та Правилам з

дистанційних кінних пробігів.
814.1.2 У таких змаганнях повинен бути лише особистий залік.
814.1.3 Якщо передбачено командний залік, такі змагання не можуть вважатися

Офіційними командними змаганнями, і кожен член команди автоматично буде
розглядатися як спортсмен, що брав участь у особистому заліку. Кількість команд
визначається Оргкомітетом змагань. До складу команди можуть входити від 3 до 5
атлетів не обов’язково з одного регіону. Подробиці повинні бути викладені у
затвердженому Положенні.

814.1.4 Такі змагання можуть проводитися паралельно з іншими національними та
міжнародними (затвердженими FEI) серіями змагань та програмами після затвердження
у FEI, з урахуванням рекомендацій Технічного Комітету FEI, який залишає за собою
право остаточно визначати категорію та рівень змагань незалежно від дистанції.

814.1.5 Будь-які змагання з пробігів повинні бути внесені у Єдиний календар ВФКС.
Згідно складності та довжини дистанції вони мають наступні рівні:

814.1.5.1 Змагання CEN Чотири Зірки (4*): Чемпіонат  або Кубок України для
дорослих на дистанції мінімум 160 км в один день, Чемпіонат для молодих коней 7 років
- максимальна дистанція 130 км, Чемпіонат для Юнаків та Юніорів на дистанції 120-130
км в один день. Оргкомітет може подати заяву на зміну дистанції через місцеві погодні
або інші умови. Але у будь-якому випадку максимальний пульс на ветконтролі повинен
становити не більше 64 ударів на хвилину не більше ніж за 20 хвилин відновлення.

814.1.5.2 Змагання CEN Три Зірки (3*): Усі змагання від 140 км до 160 км у один
день, або 90-100 км на день у 2 дня, або 70- 80 км на день у 3 дні та більше.
Максимальний пульс на ветконтролі  повинен становити не більше ніж 64 удари на
хвилину не більше ніж за 20 хвилин відновлення.

814.1.5.3 Змагання CEN Дві Зірки (2*): усі змагання від 120 км до 139 км в один день
або від 70 до 89 км на день протягом 2 днів. Максимальний пульс на ветконтролі: 64
уд/хв не більше ніж за 20 хвилин відновлення.

814.1.5.4 Змагання CEN Одна Зірка (1*): усі змагання на дистанціях від 80 до 119 км в
один день без обмеження максимальної швидкості.

 Максимальний пульс на ветконтролі: 64 уд/хв не  більше  ніж  за  20  хвилин
відновлення.

814.1.5.5 Змагання CEN "Початковий рівень ІІ": усі змагання з обмеженням швидкості
від 12 до 16 км/год на дистанціях 80-90 км в один день. Максимальний пульс на
ветконтролі: 64 уд/хв не більше ніж за 20 хвилин відновлення. 

«Початковий рівень ІІ» для коней 5-річного віку і старших, які закінчили 2
дистанції «Початкового рівня І»:



Дистанція, +10%
Середня швидкість

Вік коня Кваліфікація
Мінімальна Максимальна

80-90 км 12 км/год
(для  5-річних
— 10 км/год)

16 км/год

5  років і
старші

Допуск на рівень 1*
80-90 км 12 км/год

(для  5-річних
— 10 км/год)

16 км/год

Спосіб старту Індивідуальний або невеликими групами
Контроль  швидкості
фази

Лінія фінішу фази

Час на відновлення
після проміжної фази

20 хвилин, 2 спроби проходження ветеринарного контролю

Значення пульсу на
ветконтролі

Максимум 64 удари за хвилину

Час відпочинку між
фазами

Від 30 до 60 хвилин

Зупинка секундоміра
після остаточного
фінішу

Лінія фінішу пробігу

Час на відновлення
після остаточного
фінішу

30 хвилин, 1 спроба проходження ветеринарного контролю

Визначення переможця
За найкоротший час проходження дистанції 

814.1.5.6 Змагання CEN "Початковий рівень І": усі змагання з обмеженням швидкості
від 10 до 16 км/год на дистанціях 40-79 км в один день. Максимальний пульс на
ветконтролі: 64 уд/хв не більше ніж за 20 хвилин відновлення.

«Початковий рівень І» для коней 5-річного віку і старших, які закінчили 2 дистанції
рівня «Молоді коні»:

Дистанція, +10%
Середня швидкість Вік

коня
Присвоєння
кваліфікаціїМінімальна Максимальна

40-79 км 10 км/год 16 км/год 5 років
і
старші

Допуск на
«Початковий рівень
ІІ»

40-79 км 10 км/год 16 км/год

Спосіб старту Індивідуальний або невеликими групами
Контроль  швидкості
фази

Лінія фінішу фази

Час на відновлення
після проміжної фази

20 хвилин, 2 спроби проходження ветеринарного контролю

Значення пульсу на
ветконтролі

Максимум 64 удари за хвилину



Час відпочинку між
фазами

Від 30 до 60 хвилин

Зупинка секундоміра
після остаточного
фінішу

Лінія фінішу пробігу

Час на відновлення
після остаточного
фінішу

30 хвилин, 1 спроба проходження ветеринарного контролю

Визначення переможця За найкоротшим часом проходження дистанції та найкоротшим
часом відновлення на проміжному ВетГейті

814.1.5.7 Змагання CEN "Молоді коні": усі змагання з обмеженням швидкості від 10
до 15 км/год на дистанціях 20-39 км в один день. Максимальний пульс на ветконтролі: 64
уд/хв не більше ніж за 20 хвилин відновлення.

«Молоді коні» для коней з 4-річного віку і старших, що раніше не брали участі у
змаганнях з пробігів:

Дистанція, +10%
Середня швидкість

Вік
коня

Присвоєння кваліфікаціїМінім
альна

Максимал
ьна

20-39 км
10

км/ч

15 км/ч 4
роки і
старші

Допуск на «Початковий
рівень І»

Спосіб старту Індивідуальний або невеликими групами
Контроль  швидкості
фази

Лінія фінішу фази

Час на відновлення після
проміжної фази

20 хвилин, 2 спроби проходження ветеринарного контролю

Значення пульсу на
ветконтролі

Максимум 64 удари за хвилину

Час відпочинку між
фазами

Від 30 до 60 хвилин

Зупинка секундоміра
після остаточного
фінішу

Лінія фінішу пробігу

Час на відновлення після
остаточного фінішу

30 хвилин, 1 спроба проходження ветеринарного контролю

Визначення переможця За найкоротшим часом  проходження дистанції та найкоротшим
часом відновлення на проміжному ВетГейті.

814.1.5.8 Змагання CEN "Дебют": усі змагання з обмеженням швидкості від 10 до 12
км/год на дистанціях 10-19 км в один день. Максимальний пульс на ветконтролі: 64 уд/хв
не більше ніж за 20 хвилин відновлення.

814.1.5.9 Змагання CEN на дистанціях від 20 до 79 км в один день без обмеження



максимальної швидкості. Максимальний пульс на ветконтролі: 64 уд/хв не більше ніж за
20 хвилин відновлення.

814.1.5.10 На фінальній інспекції будь-яких змагань максимально можливий пульс
повинен бути не більше 64 уд/хв не більше ніж за 30 хвилин відновлення.

814.1.5.11 Аби мати право брати участь у змаганнях будь-якого рівня, затверджених
ВФКС, усі спортсмени повинні сплатити членські внески на поточний рік. Коні на
змаганнях від 40 км повинні бути зареєстровані належним чином у ВФКС або FEI.
Власники коней, що беруть участь у змаганнях від 40 км, повинні також бути дійсними
членами ВФКС, тобто сплатити членський внесок на поточний рік.

814.1.6 ВФКС може створити інші категорії змагань або застосувати інші вимоги до
рівня офіційних осіб, що працюють на змаганнях, або допуску до змагань з метою
проведення дослідження для подальших змін у цих Правилах. У таких випадках умови
змагань повинні бути погоджені з Ветеринарним Комітетом ВФКС.

814.1.7 Серії змагань, фінали та етапи Кубків: ВФКС вирішує яким вимогам мають
відповідати окремі змагання серій, етапи Кубків та фінали після консультації з Технічним
Комітетом, Оргкомітетами та регіональними федераціями. 

814.1.8 Максимальний пульс може бути зменшений під час змагань, якщо на думку
Голови Ветеринарної Комісії, Голови Суддівської Колегії та Технічного Делегата існує
загроза безпеці коней.

814.2 CENO
814.2.1 Змагання категорії CENO повинні відповідати вимогам, викладеним у цих

Правилах.
814.2.2 На CENO  повинні бути як особистий, так і командний залік. Кожний реґіон

може заявити лише одну команду. Для того, щоби відбувся командний залік, повинні
стартувати принаймні три команди. Кожна команда повинна складатися щонайменше з
трьох пар вершник-кінь. До фінальної класифікації увійдуть три кращих результата.
Якщо у фінальній класифікації фігурує менше ніж три члени команди, така команда не
може посідати ніякого місця, навіть якщо є вакантне призове місце.

815 Допуск до змагань
815.1 Вік вершників.
815.1.1 Будь-яка особа з року, у якому йому/їй виповнюється 10 років, має право

брати участь у змаганнях з дистанційних кінних пробігів з обмеженням швидкості як у
особистому, так і у командному заліках.                          

815.1.2 Будь-яка особа з року, у якому йому/їй виповнюється 14 років, має право
брати участь у змаганнях без обмеження швидкості як у особистому, так і у командному
заліках.

815.1.3 Вершники у віці від 10 до 12 років, можуть брати участь у змаганнях лише на
коні не молодше 6 років, який має кваліфікацію на даній дистанції або вище, а також за
наявності супроводжуючого не молодшого за 18 років на коні, який має належну
кваліфікацію для допуску до даної дистанції. Старт супроводжуючого коня на будь-яку
фазу дистанції відбувається у час старту коня, на якому виступає дитина. Кінь
супроводжуючого повинен проходити усі ветеринарні інспекції та перевірки, які
вимагаються цими Правилами або Положенням про змагання. Якщо кінь
супроводжуючого не спромігся кваліфікуватися у наступну фазу, то знімаються обидві
пари. Дитині може бути зарахована пройдена дистанція, але лише у випадку, якщо кінь



дитини успішно пройшов усі потрібні формальності.  Супроводжуючий не  має  право
від’їжджати від супроводжуваного більше ніж на 50 метрів.

Один  супроводжуючий  може  виступати  у  змаганнях  максимум  з  трьома  дітьми-
Вершниками.

815.1.4 Для спортсменів, яким на день проведення змагань не виповнилося 18 років,
до остаточної заявки повинна бути додана нотаріально завірена довіреність тренеру або
представнику команди від одного з батьків або опікуна на право діяти від їхнього імені.

815.2 Вік коней:
815.2.1 До старту у категорії "Дебют" допускаються коні 4 років та старші. У

змаганнях категорії "Молоді коні" можуть брати участь коні 4 років і старші. До участі у
змаганнях категорії "Початковий рівень І" допускаються коні 5 років і старші. До
дистанцій категорії "Початковий рівень ІІ" можуть бути допущені коні не молодші 5
років, але лише з 1 серпня року, у якому їм виповнюється 5.

815.2.2 Для участі у змаганнях без обмеження швидкості рівня 1* коні повинні бути
не молодші 6 років.

815.2.3 До змагань рівня 2* допускаються коні від 6 років.
815.2.4. До змагань рівня 3* коні повинні мати 7 років.
815.2.5. До змагань рівня 4*, крім Чемпіонатів для молодих коней, де мінімальний вік

становить 7 років, допускаються коні від 8 років і старші.
815.2.6. Кобили зі строком жеребності від 120 днів або з підсосним лошам до старту

не допускаються.
815.2.7. Вік коня має бути підтверджений паспортом або, якщо кінь виступає вперше,

іншим офіційним документом: ідентифікаційним паспортом, племсвідоцтвом, тощо. Вік
коня відраховується з 1 січня року народження. 

815.3 Обов’язковий відпочинок для коней.
815.3.1 Після участі у змаганнях з пробігів коням має бути наданий період

обов’язкового відпочинку, перш ніж вони знову будуть допущені до змагань будь-якого
рівня. Період відпочинку відраховується з опівночі дня закінчення першого змагання та
завершується опівночі у переддень старту наступного змагання.

У решті випадків призначаються наступні періоди обов’язкового відпочинку:
Завершена

дистанція:
Період відпочинку:

від 0 до 46 км 5 днів 
від 46 до 86 км  12 днів
від 86 до 126 км 19 днів

від 126 до 146 км  26 днів
від 146 км 33 дні 

Про збільшені періоди відпочинку через негайне інвазивне лікування йдеться у
статтях 815.3.3 та 815.3.4.

815.3.2 Інвазивне лікування:
Будь-яке лікування коня, під час якого робляться уколи або надрізи шкіри, або

введення будь-якого інструменту або чужорідного матеріалу в організм вважається
інвазивним. Виключенням з цього правила може бути пероральна дача електролітів або
акупунктура. Будь-який метаболічний стан, що було діагностовано у коня, який не
пройшов кваліфікацію та до цього коня не було застосовано ніякого лікування, ставить
під загрозу його благополуччя та повинен розглядатися як стан, що вимагає негайного



інвазивного лікування.
815.3.3  Якщо  Кінь  не  спромігся  кваліфікуватися  у  наступну  фазу  через

нерегулярність  рухів  на будь-якому  CEI  або Національному змаганні,  йому надається
додатковий період відпочинку у 14 днів крім зазначеного у статті  815.3.1,  перш ніж він
буде знову допущений до участі у CEI або Національному змаганні.

Якщо Кінь не спромігся кваліфікуватися у наступну фазу з метаболічних причин, які
вимагали  негайного  інвазивного  лікування  на  будь-якому  CEI  або Національному
Змаганні у поточному році, йому надається обов'язковий період відпочинку у 60 днів,
перш ніж його буде допущено до участі у CEI або Національному Змаганні. 

815.3.4  Якщо  Кінь  не  спромігся  кваліфікуватися  у  наступну  фазу  через
нерегулярність рухів на будь-яких двох CEI або Національних змаганнях поспіль, йому
надається  додатковий період  відпочинку  у  21  день  крім  зазначеного  у  статті  815.3.1,
перш ніж він буде знову допущений до участі у CEI або Національному змаганні.

Якщо Кінь не спромігся кваліфікуватися у наступну фазу з метаболічних причин, які
вимагали  негайного  інвазивного  лікування  на  будь-яких  двох  CEI  або Національних
Змаганнях поспіль або двічі протягом трьох місяців, йому надається обов'язковий період
відпочинку у 90 днів, перш ніж його буде допущено до участі у CEI або Національному
Змаганні. 

815.3.5  Якщо  Кінь  не  спромігся  кваліфікуватися  у  наступну  фазу  через
нерегулярність рухів на будь-яких трьох CEI або Національних змаганнях поспіль, йому
надається додатковий період відпочинку у 90 днів, перш ніж він буде знову допущений
до участі у CEI або Національному змаганні.

815.3.6. Якщо коня було виключено зі змагань через нерегулярність рухів у чотирьох
змаганнях  поспіль,  такому  коню  надається  обов'язковий  відпочинок  у  6  місяців  з
обов'язковою ветеринарною перевіркою за 4 тижні до змагань.

Якщо коня було виключено зі змагань через нерегулярність рухів більше ніж на 5
змаганнях поспіль, йому забороняється брати участь у змаганнях з пробігів довічно.  

815.3.7 Вершнику  нараховуються  Штрафні  Бали,  якщо  його  Коня  виключають  зі
Змагань  FEI  або  ВФКС через  метаболічні  причини  або  Катастрофічні  Пошкодження.
Штрафні  Бали  накопичуються  з  моменту  першого  нарахування  штрафу  протягом  12
місяців. По закінченні цього терміну відповідний штраф скасовується та вираховується з
загального Штрафу. 

100 Штрафних Балів призведе до автоматичного відсторонення від змагань на термін
два місяці. Після цього відсторонення загальний Штраф скорочується до нуля. 

. За кожне виключення через метаболічні причини нараховується 10 Штрафних Балів.

.  За  кожне виключення Коня через  метаболічні  причини,  які  вимагають негайного
інвазивного лікування, Вершнику нараховується 25 Штрафних Балів. 

.  Якщо  Кінь  отримає  Катастрофічне  Пошкодження  під  час  Змагання,   Вершнику
нараховується 80 Штрафних Балів.

-  Якщо  коня  не  було  показано  на  фінальній  ветінспекції,  вершник  отримає  100
штрафних балів.

815.3.8 Якщо  Кінь  Вершника  отримає  Катастрофічне  Пошкодження  протягом  12
місяців  з  моменту  отримання  Катастрофічного  Пошкодження  попереднім  Конем,  на
якому виступав даний Вершник, цей Вершник автоматично відсторонюється від змагань
на термін 6 місяців. 

Катастрофічне  Пошкодження —  це  пошкодження,  яке,  на  думку  Ветеринарної



Комісії вимагає негайної евтаназії або призводить до смерті Коня незалежно від того,
чим її викликано.

815.3.8. Обов'язком Голови Ветеринарної Комісії та Лікуючого Ветеринара є розгляд
кожного окремого випадку лікування коней під час змагань, визначення випадків
інвазивного лікування, та призначення відповідного періоду відпочинку або лікування. 

815.3.9.  ВФКС залишає за собою право призначити додатковий період відпочинку
для коней, які систематично страждають на порушення метаболізму під час змагань,
після консультації з ветеринарним делегатом FEI.

816. Процедура кваліфікації. 
Можливість участі у змаганнях тої чи іншої категорії визначається виходячи з

кваліфікації вершника та коня.
Система прогресивної кваліфікації базується на поступовому збільшенні довжини

дистанції та швидкості її проходження. Це дає можливість вершнику отримати необхідні
технічні знання та досвід. Коню це дає можливість розвинутися фізично та емоційно,
поступово покращуючи спортивні якості. 

816.1 Вершник та кінь, не обов`язково як комбінація (тобто, кваліфікаційні нормативи
можуть бути виконані ними як разом, так і окремо), повинні успішно пройти поточний
рівень кваліфікаційних змагань, аби кваліфікуватися на наступний рівень, тобто вони
повинні почати свій виступ на рівні, що відповідає віку та підготовленості коня і
рухатися до змагань більш високого рівня у наступній послідовності:

816.1.1 Успішно завершити 1  дистанцію  рівня «Молоді коні» для 4-річних коней і
старших з дистанціями 20 км – 39 км зі швидкістю не вище за 15 км/год та мінімальною
швидкістю не нижче 10 км/год.

816.1.2 Успішно закінчити «Початковий рівень І» з 2-ма маршрутами для 5-річних
коней і старших на дистанції 40 км - 79 км зі швидкістю руху не вище від 16 км/год та
мінімальною не нижче від 10 км/ч, та «Початковий рівень ІІ» з 2-ма маршрутами для 6-
річних коней і старших з дистанцією 80 км –  90 км зі швидкістю руху не вище від 16
км/год та мінімальною швидкістю не нижче від 12 км/год.  Для  коней  5  років,  що
виступають у цій категорії, мінімальна швидкість встановлюється у 10 км/год;

816.1.3 Аби бути допущеними до міжнародних або національних  змагань рівня 1*,
вершник та кінь не обов’язково як пара повинні успішно пройти всю кваліфікацію
«Початкового рівня». 

816.1.4. Після першого успішного кваліфікаційного змагання “Початкового рівня І”
коні  мають  завершити  виконання  кваліфікаційних  вимог  протягом  24  місяців.  Коні
можуть бути допущені до участі у CEI/CEN 1* через 12 місяців після першого успішного
кваліфікаційного змагання “Початкового рівня І” за умови виконання усієї  початкової
кваліфікації зі  встановленими лімітами швидкостей та періодів відпочинку. З моменту
повного виконання початкової кваліфікації коні можуть бути допущені до CEI/CEN  1*
протягом 24-місячного періоду

816.1.5. Після першого успішного кваліфікаційного змагання “Початкового рівня І”
Вершники  мають  завершити  виконання  кваліфікаційних  вимог  протягом  24  місяців.
Вершники можуть бути допущені до участі у CEI/CEN 1* через 6 місяців після першого
успішного кваліфікаційного змагання “Початкового рівня І”  за  умови виконання усієї
початкової кваліфікації. З моменту повного виконання початкової кваліфікації Вершники
можуть бути допущені до CEI/CEN  1* протягом 24-місячного періоду. Якщо протягом



цього періоду Вершник не зможе успішно завершити змагання рівня 1*,  він/вона має
поновити кваліфікацію, перш ніж рухатися далі.   

816.1.6. Коні 8 років та старші можуть бути допущені до до змагань 1* якщо атлети та
коні  не  обов'язково  як  комбінація  наберуть  мінімум  240  км  максимум  на  трьох
національних змаганнях впродовж 36-місячного періоду.

816.2. Аби бути допущеними до національних змагань рівня 2*, вершник та кінь не
обов’язково як пара повинні успішно завершити 1 змагання рівня 1* з дистанцією 80 км -
119 км в один день без обмеження максимальної швидкості.

816.3. Для допуску на національні змагання рівня 3*, вершник та кінь повинні
успішно завершити 1 змагання рівня 2* з дистанцією 120 км - 139 км в один день або по
70 км - 89 км в два дні без обмеження  максимальної швидкості.

816.4. Для допуску на національні змагання рівня 4*, вершник та кінь повинні
успішно виконати кваліфікаційні вимоги, які висуваються для участі у змаганні такого
рівня, викладені у Положенні про таке змагання.

816.5. Система національних кваліфікаційних рівнів для вершників до рівня 3*
включно діє протягом усього життя вершників.

816.6. До змагань CEN "Дебют" з обмеженням швидкості від 10 до 12 км/год на
дистанціях 10-19 км в один день допускаються вершники на будь яких конях віком від 4
років

816.7. До змагань CEN на дистанціях від 40 до 79 км в один день без обмеження
максимальної швидкості допускаються вершники від  14  років і коні  не  молодші  5ти
років, що змогли успішно завершити мінімум 1 дистанцію  рівня «Молоді коні» для 4-
річних коней і старших з дистанціями 20 км – 39 км зі швидкістю не вище за 15 км/год та
мінімальною швидкістю не нижче 10 км/год і принаймні 1 дистанцію “Початкового рівня
І” з обмеженням швидкостей від 10 до 16 км/год.

816.8 Строк дії кваліфікацій для коней.
816.8.1. Кваліфікаційні вимоги від першої дистанції "Початкового рівня І" до старту

першої  дистанції  рівня  1*  повинні бути виконані протягом не менше ніж 12 місяців
Конем, але не більше ніж 24 місяці, тобто від першого старту у категорії 40-79 км до
першого старту на рівні CEN або CEI 1* повинно пройти не більше ніж 24 місяці. Якщо
цей період перевищено, Кінь має успішно завершити ще одну дистанцію останнього
завершеного рівня перш ніж бути допущеним до наступного. 

816.8.2. Система кваліфікації на рівні національних змагань  до 2* для коней діє
протягом 24 місяців. Якщо кінь не зміг кваліфікуватися на наступний рівень протягом
цього періоду, він повинен кваліфікуватися на останній дистанції поточного рівня, перш
ніж отримає право кваліфікуватися на наступний рівень.

816.8.3. Система кваліфікації на рівні національних змагань до 3* для коней діє
протягом 24 місяців. Якщо кінь не зміг кваліфікуватися на наступний рівень протягом
цього періоду, він повинен кваліфікуватися на останній дистанції поточного рівня, перш
ніж отримає право кваліфікуватися на наступний рівень.

816.9. Записи та підтвердження кваліфікацій: затверджені записи про участь та
результати змагань з печаткою Голови Ветеринарної комісії або ВФКС або Оргкомітету
змагань повинні бути записані у паспорті спортивного коня і мають бути надані на
Мандатній комісії наступних змагань або на вимогу офіційних осіб змагань. Надання
документів для внесення відповідних записів є обов’язком учасника змагань або
уповноваженої ним особи.   



Розділ 3 УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

817. Статус учасника.
817.1. Належність учасника до суб’єктів України на чемпіонаті, кубку, першості

України, на інших турнірах і змаганнях, що носять титул України, визначається за місцем
сплати щорічного членського внеску до ВФКС. В рамках одного турніру забороняється 1
спортсмену виступати за 2 команди, навіть якщо ці команди представляють один і той
самий суб’єкт України.

817.2. Права учасників змагань:
817.2.1. Будь-який громадянин України, а також громадянин іноземної держави або

особа без громадянства має право подати заявку на участь в будь-якому турнірі, що
проводиться на території України.

817.2.2. Будь-який громадянин України, а також громадянин іноземної держави або
особа без громадянства, яку було допущено Головою Суддівської Колегії до участі в
турнірі, стає учасником змагань і має право виступати  в тих розділах програми, до яких
його було допущено.

817.2.3. Учасник змагань через представника своєї команди, має право отримати
відповідь у будь-якої офіційної особи на будь-яке питання щодо змагань.

817.2.4. Учасник змагань через представника своєї команди, має право подати
протест, скаргу або апеляцію.

817.2.5. Учасник змагань протягом змагань має право використовувати надані
організаційним комітетом споруди згідно з встановленим на змаганнях порядком.

817.2.6. Всі члени команди мають право спостерігати за ходом змагань з відведених
для них місць.

817.2.7. Учасник змагання має право ознайомитися з результатами змагань по їх
завершенні.

817.2.8. Учасник змагань, що посів призове місце, має право брати участь у церемонії
нагородження і отримати передбачені Положенням про змагання нагороди та призи.

817.3. Обов’язки учасників змагань:
817.3.1. Учасник змагань зобов’язаний знати та виконувати ці Правила, Ветеринарний

та антидопінговий регламент, Положення про змагання.
817.3.2. Учасник змагань зобов’язаний на вимогу Суддівської Колегії або

апеляційного комітету надати пояснення, усні або письмові, щодо будь-якого інциденту,
який стався протягом турніру.

817.3.3. Учасник змагань зобов’язаний вжити всі можливі заходи для безпеки людей,
що знаходяться у безпосередній близькості від його коня в районі проведення турніру.

817.3.4. Учасник змагань зобов’язаний вжити всі можливі заходи для забезпечення
сприятливих умов утримання та тренінгу свого (своїх) коня (коней).

817.3.5. Згідно ст. 118 Загального Регламенту FEI та ст.1002 Ветеринарного
Регламенту FEI, Учасник змагань автоматично вважається відповідальною особою (ВО),
яка уповноважена приймати будь-які рішення стосовно коня та його участі у змаганні.
Тренер, представник команди або власник коня, або інший персонал, якщо він присутній
на змаганнях,  вважаються додатковими відповідальними особами.  

817.4. Учасникам змагань заборонено:
817.4.1. У будь-якій формі проявляти грубість по відношенню до коня.
817.4.2. Втручатися в роботу суддів, зовнішньо проявляти невдоволеність суддівством



або неповагу до суддів.
817.4.3. У будь-якій формі проявляти неповагу до глядачів або працівників засобів

масової інформації.

818  Представник команди та команда підтримки.
818.1. Суб’єкт України або організація повинні призначити представника команди,

якщо від них беруть участь в турнірі два або більше спортсмена. Функції представника
команди може виконувати один з учасників.

818.2. Представник команди повинен бути присутнім на всіх технічних нарадах, що їх
організують для них у зв’язку з даним турніром.

818.3. Представник команди є відповідальним за наступне:
818.3.1. Загальне керівництво питаннями, що пов’язані з конями команди, їх

спортивною формою, за дотримання ветеринарних правил як ветеринарним лікарем
команди, так і іншими її членами.

818.3.2. Своєчасність та правильність подачі заявок на старт (список спортсменів та
коней, що виступають, а для команди і їх послідовність).

818.3.3. Загальне керівництво питаннями, що пов’язані зі спортсменами (включаючи
їх фізичну та спортивну форму, поведінку), особливо в тому випадку, якщо за віком вони
молодші від 18 років.

818.3.4. Представництво інтересів команди в цілому та її окремих членів в юридичній
системі ФКСУ в період проведення турніру.

818.4. Представник команди може виконувати заміну спортсменів та коней в рамках
вже відібраної команди, але він не може додавати або заміняти будь-кого з членів
офіційної команди та(або) їхніх коней на спортсмена та(або) коня, що виступають в
цьому турнірі в особистому заліку та не увійшли до складу команди, за винятком
нещасного випадку або захворювання.

818.5. Представнику команди не дозволяється виконувати будь-які офіційні функції на
турнірі.

818.6. Представник команди або організація, що його відрядила, можуть призначити
замісника представника команди для участі у технічних нарадах або для виконання
інших функцій.

818.7. Представник команди має право:
818.7.1. Звертатися безпосередньо до будь-якої офіційної особи з будь-яким питанням

щодо змагань;
818.7.2. Мати доступ до будь-яких документів, що обробляються в ході турніру і

мають відношення до спортсменів його команди;
818.7.3. Представляти інтереси команди в цілому та її окремих членів в юридичній

системі ФКСУ;
818.7.4. Бути присутнім на засіданнях головної суддівської колегії. Коли такі

засідання проводяться з представниками команд, на жеребкуванні, розборах протестів
або апеляцій;

818.7.5. Мати доступ в приміщення, споруди, стайні, на розминочні та тренувальні
поля, надані ОК для проведення турніру;

818.7.6. Виконувати інші дії, оголошені в цих Правилах.
818.8. Представник команди зобов’язаний:
818.8.1. Надати всі необхідні для даного турніру документи своєї команди в час, що



вказаний ОК;
818.8.2. Своєчасно подавати заявки на старт членів своєї команди;
818.8.3. Вирішувати фінансові питання своєї команди;
818.8.4. Інформувати членів команди про програму кожного дня турніру та змін в ній;
818.8.5. Роз’яснювати членам команди правила, інші нормативні документи, що діють

на даному турнірі, а також рішення головної суддівської колегії та апеляційного комітету;
818.8.6. На вимогу головного (старшого) судді змагань терміново прибути до

головного (старшого) судді для вирішення питань, що стосуються його команди. У
випадку неприбуття представника команди головна суддівська колегія має право
приймати рішення щодо даної команди без її представника;

818.8.7. Вирішувати з ОК питання розміщення, харчування членів команди та коней.
А також всі інші питання, що виникають в ході турніру;

818.8.8. Вжити всі необхідні заходи для забезпечення благополуччя та безпеки членів
команди та коней.

818.9. Представнику команди забороняється:
818.9.1. Втручатися в роботу суддів;
818.9.2. В будь-якій формі виявляти неповагу до суддів, глядачів та працівників

засобів масової інформації;
818.9.3. Безпосередньо впливати на членів інших команд або їхніх коней з метою

завадити нормальному виступу.
818.10 Команда підтримки:
Може надавати дозволену допомогу на маршруті у спеціально відведених  місцях, що

вказані Оргкомітетом. 
Надає допомогу вершнику у зоні грумінгу щодо відновлення коня, обливання, годівлі

та інших процедури. У випадках, що дозволені Оргкомітетом, Помічник може
представляти коня на ветеринарний огляд замість вершника.

819 Заявки.
819.1. Процедура подачі іменних заявок має бути викладена у Положенні про

змагання. 
819.2. Строк закінчення прийому остаточних заявок не може бути призначено пізніше

ніж за 1 день до початку змагання.
819.3. В іменній заявці може бути вказана більша кількість спортсменів, ніж це

допускається для однієї команди Положенням про змагання. На одного учасника можуть
бути заявлені декілька коней. Спортсмени та коні, що не вказані в іменній заявці, якщо
це вимагається згідно умов Положення про змагання, не можуть бути допущені до
змагань. Кінь з тих, що їх вказано в іменній заявці, який буде брати участь у змаганні,
повинен бути вказаний Головній суддівській колегії не пізніше ніж через 30 хвилин після
закінчення передстартового ветеринарного контролю.

819.4. Заміну коня або вершника під час проходження дистанції заборонено під
загрозою дискваліфікації.



Розділ 4 ПЕРЕВІРКИ, ІНСПЕКЦІЇ, КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ
ПРЕПАРАТІВ. 

820  Ветеринарний контроль.
820.1. Ветеринарна Комісія повністю контролює усі питання, що стосуються здоров’я

коней, які беруть участь у змаганнях. 
820.2. Ветеринарна Комісія будь-яких національних змагань керується у своїх діях

Ветеринарним Регламентом FEI.
820.3Серія інспекцій та перевірок, встановлених цими правилами, проводиться в

інтересах здоров’я, безпеки та благополуччя коня під час змагань.
820.4 Рішення Суддівської Колегії, що прийняте згідно прямої поради офіційного

ветеринара є остаточним та оскарженню не підлягає. Тим не менш, Суддівська Колегія
зобов’язана у кожному випадку навести причини, через які сталося виключення будь-
якого коня зі змагань.

820.5. Тільки ті спортсмени, коні яких успішно пройшли усі перевірки та інспекції,
можуть бути класифіковані у остаточних результатах. 

820.6 По закінченні будь-якого змагання з пробігів дані щодо виступу кожного коня,
завершену дистанцію, підстави для виключення зі змагань (метаболізм, нерегулярність
рухів  або і те, і те), лікування у "зоні змагань", направлення у клініку, обов’язковий
період відпочинку та інші коментарі, необхідні для захисту інтересів коня у наступних
змаганнях, які вважатиме необхідними Ветеринарна Комісія, повинні бути записані у
паспорт коня, або до "Залікової книжки коня", виданою Національною федерацією.

Лише Голова Ветеринарної Комісії, Голова Суддівської Колегії та Апеляційного
Комітету уповноважені робити записи у ці документи.

820.7 Уся інформація, що стосується перевірок та оглядів, повинна бути занесена до
індивідуальної ветеринарної карти, яка випускається для кожної пари і повинна бути
доступна на кожному наступному огляді чи інспекції. Такі карти можуть вестися як на
електронних, так і на паперових носіях. Спортсмен має право ознайомитися із записами,
що стосуються його коня одразу по закінченні інспекції або огляду. Ветеринарні карти,
як і інша документація щодо змагань повинна зберігатися в Оргкомітеті до кінця
календарного року. Копія карти коня, що отримав негайне інвазивне лікування, повинна
бути надіслана у ВФКС разом з коментарями щодо проведеного лікування.

820.8 Час прибуття на Ветеринарні ворота повинен бути зафіксований і кінь має бути
представлений на огляд Ветеринарної Комісії у межах часу відновлення, що
встановлений згідно цих правил та підтверджений Положенням про змагання.

Час обов’язкового відпочинку розпочинається з моменту подачі коня на Ветеринарні
ворота. Коли спортсмен/коновод увійшли з конем у зону Ветеринарних  воріт, вони
повинні направлятися без затримок до вказаного ветеринара з розумною швидкістю,
демонструючи постійний рух уперед. Не більше ніж три особи можуть супроводжувати
одного коня у зоні ПВК, але число таких супроводжуючих може бути обмежено
Положенням про змагання, або рішенням Суддівської Колегії, про яке має бути
повідомлено заздалегідь. На Чемпіонаті та Кубку України командний ветеринар та
представник команди мають доступ до зони Ветеринарних воріт  протягом змагань, але
вони повинні повідомити про свою присутність Голову Суддівської Колегії.

820.9 Протягом інспекції кінь може бути оглянутий більше ніж один раз, якщо так
вирішить Ветеринарна Комісія та Суддівська Колегія. Тим не менше, перш ніж сплине



встановлений час відновлення, кінь має показати свою здатність продовжити змагання,
що оцінюється за трьома наступними критеріями: відновлення серцевого ритму,
метаболічна стабільність та рух. 

820.10 Ці перевірки на відновлення серцевого ритму, метаболічної стабільності та
руху повинні проводитися одночасно і кінь має відповідати мінімальним критеріям,
встановленим для даних змагань. Якщо процедура проведення огляду відрізнятиметься
від вищезазначеної, про це має повідомити Суддівська Колегія на брифінгу до початку
змагань або це повинно бути позначене у Положенні про змагання. 

820.11 Якщо кінь успішно продемонстрував відповідність встановленим критеріям
серцевого ритму, його час обов’язкового відпочинку розпочинається з моменту входу в
зону Ветеринарних воріт та продовжується встановлений у Положенні час.  Протягом
цього часу повинні проводитися інші етапи огляду, включаючи оцінку рухів на рисі.

820.12 Технічний Делегат або Суддівська Колегія разом з Ветеринарною Комісією
можуть прийняти рішення про зміну часу обов’язкового відпочинку через екстремальні
погодні умови або інші обставини. Такі зміни мають бути повідомлені усім спортсменам
та/або представникам команд до старту фази, про яку йдеться.

820.13 Оргкомітет, Технічний Делегат, Голова Суддівської Колегії та Голова
Ветеринарної Комісії повинні забезпечити подальший догляд та контроль лікування,
включаючи можливість хірургічного втручання. На Чемпіонаті та Кубку України такі
можливості повинні бути забезпечені на місці змагань. Це повинно бути прописано у
Положенні про змагання та затверджено Технічним Делегатом до початку першої
ветеринарної інспекції. Після першої ветінспекції Голова Ветеринарної Комісії після
консультації з Суддівською Колегією може порекомендувати внести зміни щодо
організації та розміщення членів Ветеринарної Комісії аж до перенаправлення деяких
ветлікарів в зону лікування. Такі зміни повинні чітко визначати лікуючих ветеринарів,
також до лікуючої групи повинен входити ветеринар, що працює у регіоні проведення
змагань. 

821 Ветеринарні інспекції та огляди коней
821.1 Ветеринарний огляд
821.1.1 Перший огляд повинен відбутися якомога раніше по прибутті коня у стайні

змагань і обов’язково перед тим, як коня буде направлено у відведений для нього бокс. 
821.1.2 Цей огляд повинен проводитися будь-яким офіційним ветеринаром, якого

призначить Оргкомітет, або місцевим ветеринаром. Голова Суддівської Колегії та Голова
Ветеринарної Комісії повинні бути присутні, де є така можливість.

821.1.3 Мета цього огляду, по-перше, ідентифікувати коня (паспорт, реєстрація, інші
документи) і, по-друге, виявити загальний стан здоров’я коня, наявність будь-яких
інфекційних хвороб. Про сумнівні випадки слід повідомити Голову Ветеринарної Комісії
та Суддівську Колегію якомога раніше, але не пізніше ніж за одну годину до першої
ветеринарної інспекції (виводки). 

Така перевірка може включати аускультацію грудної та абдомінальної порожнини,
пальпацію та візуальний огляд шкірних та видимих слизових оболонок. 

821.1.4 На клубних та кваліфікаційних змаганнях ця перевірка може проходити
одночасно з першою ветінспекцією.

821.1.5 На Чемпіонаті та Кубку України ця перевірка повинна проводитися окремо і
набагато раніше аби надати можливість пройти карантин коням, стан яких викликає



сумніви у ветеринарів аж поки їх стан не стане задовільним. Це також означає, що
Оргкомітет повинен надати адекватні карантинні умови. 

821.2 Ветеринарні інспекції:
821.2.1  Інспекції загалом:  Немає різниці між відповідальністю Ветеринарів під час

оцінювання Коня на усіх інспекціях. Точно такі ж стандарти застосовуються для оцінки
здатності продовжувати участь у змаганні як метаболічно, так і з точки зору пульсу і
якості алюрів. 

821.2.2 Протокол оцінювання Частоти Серцевих Скорочень (Пульсу).
Усі  оцінки  ЧСС  на  ветеринарних  інспекціях  повинні  проводитися  членом

Ветеринарної Комісії.  До початку змагань Ветеринарна Комісія повинна вказати метод
вимірювання пульсу: Стетоскоп або Електронні прилади. 

Стетоскоп: 
1.  ЧСС  —  найперший  параметр,  який  потрібно  перевіряти  під  час  інспекції. Це

основоположний критерій для визначення відновлення та здатності Коня продовжувати
участь у змаганні. 

2.  Потрібно  вжити  усі  можливі  заходи  для  ретельного  вимірювання  ЧСС.  Якщо
перевірка  ЧСС  переривається  рухом  Коня  або  через  його  збуджений  стан  і  робить
перевірку  неможливою  або  неакуратною,  її  зупиняють  і  починають  знову  коли  Кінь
заспокоїться. 

3. Максимальний пульс для проходження інспекції становить 64 удари за хвилину, або
так, як вказано у Положенні про змагання. 

4.  Коли Коня представляють на інспекцію,  стетоскоп застосовується з  лівого боку
грудної клітини Коня приблизно на рівні ліктя. 

5.  Перевіряючий повинен розміститися у найкращій позиції для аускультації серця,
тобто там, де тони серця чути найкраще. 

6. Секундомір повинен використовуватися для вирахування часу. 
7.  Секундомір  включається  коли  серцеві  тони  добре  чути,  і  підрахунок  ЧСС

починається  з  наступного  удару. Секундомір  можна  зупинити  через  15  секунд,  якщо
нараховано 16 скорочень або менше, через 30 секунд, якщо нараховано 32 удари серця
або  менше.  У  обох  випадках  ЧСС  буде  64  або  менше.  Після  цього  інспекція  може
проводитися далі. 

8. Якщо ЧСС більше за 16 та 32 удари протягом 15 та 30 секунд відповідно, або якщо
тони  серця  нерегулярні,  важко  прослуховуються  або  невиразні,  підрахунок  повинен
проводитися  до  цілої  хвилини.  Кінь  може  бути  відправлений  на  переінспекцію  або
визнаний таким, що не спромігся кваліфікуватися у наступну фазу.

9.  CRI (Cardiac Recovery Index,  Індекс Відновлення Серця)  вимірюється на кожній
інспекції та включає перевірку і запис ЧСС на початку інспекції і через хвилину після
закінчення  40  метрів  риссю  туди  і  назад  для  перевірки  якості  рухів. Початкове
вимірювання  може  проводитися  стетоскопом  (як  описано  вище)  або  Авторизованою
Системою Електронного виміру ЧСС. 

10. Друге вимірювання ЧСС повинно проводитися стетоскопом. 
На цій перевірці вимірювання ЧСС проводиться протягом 1 цілої хвилини і серцевий

цикл перевіряється на будь-які патологічні ознаки, що можуть свідчити про те, що Кінь
не здатен продовжувати участь у змаганні. CRI –  це цифрова різниця між першим та
другим зафіксованим рівнем ЧСС і є частиною метаболічної перевірки. 



Авторизовані FEI Системи Електронного виміру ЧСС: 
1.  ЧСС  —  найперший  параметр,  який  потрібно  перевіряти  під  час  інспекції. Це

основоположний критерій для визначення відновлення та здатності Коня продовжувати
участь у змаганні. 

2.  Потрібно  вжити  усі  можливі  заходи  для  ретельного  вимірювання  ЧСС.  Якщо
перевірка  ЧСС  переривається  рухом  Коня  або  через  його  збуджений  стан  і  робить
перевірку  неможливою  або  неакуратною,  її  зупиняють  і  починають  знову  коли  Кінь
заспокоїться. 

3. Максимальний пульс для проходження інспекції становить 64 удари за хвилину, або
так, як вказано у Положенні про змагання. 

4.  Коли  Коня  представляють  на  інспекцію,  електронний  вимірювач  ЧСС
застосовується з лівого боку грудної клітини Коня приблизно на рівні ліктя. 

5. Перевіряючий повинен розміститися так, аби найкраще виміряти ЧСС. 
6.  Вимірювач включається і  проводиться оцінка ЧСС. Система повинна проводити

оцінку ЧСС на 15, 30, 45 та 60 секундах. Під час кожного вимірювання, як тільки ЧСС
буде 64 удари або менше, як зазначено у Положенні, вимірювання може бути припинено і
результати зафіксовано. 

Згідно  статей  821.4.1  та 821.2.10 підтвердження  високого  пульсу  повинно
здійснюватися згідно вищезазначеного Протоколу і повторний вимір, що повинен бути
проведений  негайно,  підтвердить  виключення  зі  змагань,  якщо  рівень  ЧСС  не
відповідатиме критеріям. 

821.2.3. Перша ветеринарна інспекція (або виводка): для дистанцій до 79 км можна
проводити у день старту Змагань, для дистанцій від 80 км бажано проводити за день до
старту Змагань. Проводиться вона  Ветеринарною Комісією разом з Суддівською
Колегією згідно вимог для таких інспекцій, які вказані нижче: Частота скорочень серця
(ЧСС), респіраторна система, загальний стан та метаболічний статус, якість рухів,
чутливість, пошкодження шкіри, рани та травми та інші подробиці, які можуть
фіксуватися у ветеринарній карті.

821.2.4. Інспекції взагалі: усі інспекції проводяться за однаковими вимогами і стан
коня оцінюється згідно одних і тих самих критеріїв на усіх інспекціях. 

821.2.5. Правила поведінки на ветеринарному контролі. Через стрес, у якому
перебувають вершники та коні під час змагань, на території виводки та ветеринарних
інспекцій повинна зберігатися, за можливості, спокійна атмосфера, за що відповідальні
Суддівська Колегія та Стюарди. Програвання музики через динаміки, біганина та крики
людей, наявність собак та тварин інших видів недопустимі. В той самий час вершник та
його команда, власники коня та посадові особи команди повинні проявляти повагу до
ветінспекції та оцінювання стану здоров’я коня. В такому випадку не буде допущено
жодних затримок, які можуть вплинути на справедливість рішень під час ветеринарного
контролю.

821.2.6. Обов’язкова передстартова інспекція, або CRI: В Положенні про змагання
вказується після яких Ветеринарних воріт  усі учасники повинні представити коней на
обов’язкову передстартову інспекцію CRI. Коні подаються не раніше ніж за 15 хвилин до
їх старту у наступну фазу. Перевірка проводиться за повною програмою і до веткарти
вносяться відповідні записи. 

За необхідності Ветеринарна Комісія після консультації з Суддівською Колегією може
додати CRI на інших Ветеринарних воротах. Інформація про це повинна бути доведена



до відома усіх спортсменів особисто або через Представника команди не пізніше початку
фази, що передує цим Ветеринарним воротам . 

821.2.7. Інспекції на вимогу ветеринарів, або RRI: ветеринар, що перевіряє коня, у
разі наявності сумнівів може попросити спортсмена представити коня для інспекції ще
раз за 15 хвилин до старту наступної фази на повторну інспекцію на вимогу ветлікарів
RRI. Такі перевірки необхідні для того, щоб остаточно впевнитися, що кінь здатен
продовжувати участь у змаганні, перш ніж він вийде на старт. 

821.2.8. Ветеринарна інспекція на  Ветеринарних  воротах: це перша обов’язкова
інспекція коня по закінченні кожної фази.

821.2.9. Ре-інспекція, або RI: Якщо на Інспекції на Ветеринарних  воротах  кінь
показав рівень частоти серцевих скорочень вищий, ніж це визначено для цієї інспекції,
кінь може бути представлений на Ветеринарних воротах  вдруге протягом відведеного
періоду часу після фінішу фази. Такі інспекції проводяться лише на проміжних
Ветеринарних воротах. 

821.2.10 ЧСС (пульс): Коні з ненормально високою частотою сердечних скорочень
або з частотою сердечних скорочень вищою за встановлену для даних змагань, не можуть
надалі брати участь у цьому змаганні і визначаються як такі, що не спромоглися
кваліфікуватися у наступну фазу. Будь-які аномалії у роботі серця повинні бути записані. 

На змаганнях без обмеження швидкості у випадку, якщо кінь не спромігся
кваліфікуватися у наступну фазу через підвищену ЧСС, інший ветеринар повинен
негайно підтвердити, що пульс дійсно перевищує рівень, встановлений для даного
змагання. Спосіб підтвердження ЧСС другим ветеринаром має бути вказаний у
Положенні про змагання. Якщо цього пункту у Положенні немає, підтвердження повинно
проводитися пульсометром, що належить суддівській бригаді. 

821.2.11. Дихальна система: порушення частоти та характеру дихання, які можуть
свідчити про загрозу здоров’ю та благополуччю коня, можуть бути приводом для того,
аби визнати коня таким, що не спромігся кваліфікуватися у наступну фазу. 

На деяких змаганнях ВФКС може встановити контроль за частотою дихальних рухів.
Кількість дихальних рухів на хвилину та характер дихання (за необхідності) заноситься у
відповідний розділ ветеринарної карти.  

821.2.12 Загальний стан та метаболічний статус: коні, загальний стан яких може бути
визнаний поганим, або коні із підвищеною температурою, не можуть бути кваліфіковані
у наступну фазу. 

Метаболічний статус: метаболічний статус визначається перевіркою коня за тими
параметрами, які свідчать про здатність коня продовжувати участь у змаганні,
включаючи (але не обмежуючись лише) слизові оболонки, час наповнення капілярів,
рівень дегідратації, активність перистальтики, поведінку та індекс відновлення серцевої
діяльності (cardiac recovery index, тест Ріджвея).

Неспроможність кваліфікуватися у наступну фазу через метаболічні причини,
пошкодження м’яких тканин або з інших причин може бути визначена лише колегією з
трьох ветеринарів, які висловлюють своє рішення щодо того, пройшов чи не пройшов
кінь у наступну фазу, шляхом таємного голосування. Свої рішення вони повідомляють
члену Суддівської Колегії.

821.2.13. Нерегулярність рухів:
На будь-якій інспекції коні, що демонструють порушення рухів, які спостерігаються

на рисі або на еквівалентному алюрі і недвозначно помітні, коли кінь рухається на



вільному поводі риссю без попередніх згинань кінцівки або глибокої пальпації, і такі
порушення заважатимуть коневі безпечно продовжити брати участь у змаганні,  повинні
бути визнані такими, що не спромоглися кваліфікуватися у наступну фазу.

821.2.13.1 Інспекції повинні проводитися на рівній твердій поверхні.
821.2.13.2 Якщо після того, як коня було оглянуто на рисі, у ветеринара. що його

оглядає,  виникли сумніви щодо здатності коня продовжити участь у змаганні, коня
повинна оглянути на рисі колегія з трьох ветеринарів. Після такого огляду ці три
ветеринари шляхом таємного голосування повідомляють своє рішення члену Суддівської
Колегії.

821.2.13.3 Будь-хто з цих трьох ветеринарів може попросити ще раз провести коня
риссю до голосування, якщо вважатиме такий огляд необхідним. Своє прохання він має
передати члену Суддівської Колегії, який і попросить провести коня риссю. Рішення, яке
приймається більшістю голосів цих трьох ветеринарів без обговорення, буде остаточним.

821.2.13.4 Тим не менш, якщо колегія з трьох ветеринарів неспроможна дати своє
заключення після трьох проводок коня риссю (одна перевіряючим ветеринаром і двічі
колегією з трьох ветеринарів) чи в змозі кінь продовжувати участь у змаганні незалежно
від того, чи невдалими були проводки, або нечіткими ветеринарні критерії, кінь з
подальшого змагання виключається. 

821.2.13.5 Будь-які незвичайні особливості рухів коня повинні бути занотовані до
його ветеринарної карти незалежно від того, чи є вони приводом для виключення, чи ні. 

821.2.14. Чутливість, потертості та рани: будь-які помітні ознаки чутливості,
потертостей та ран у роті, на яснах та на тілі коня, включаючи підпругу та область
прилягання сідла, повинні бути записані. Якщо участь або продовження змагання може
серйозно погіршити стан цих пошкоджень, коня слід відсторонити від змагання. 

821.2.14.  Підкови та ноги. Коні можуть іти без підков, але якщо підкови є, коні
повинні бути правильно підковані, а підкови повинні бути у придатному для змагань
стані. Коні, в яких були наявні підкови при першій ветінспекції, можуть перетинати
фінішну лінію без однієї або більше підков. Спеціальні підкови (чоботи) і фільци
дозволено. Тим не менш, будь-які відхилення у стані ніг коня, що здатні вплинути на
його рухи або спричинити біль, можуть бути приводом визнати коня як такого, що не
спромігся кваліфікуватися у наступну фазу.

821.3 Індивідуальні ветеринарні карти. 
Індивідуальні ветеринарні карти (веткарти) повинні бути видані до початку першої

інспекції (під час мандатної комісії) і заповнюються під час кожної ветінспекції. 
821.4 Фінальна ветеринарна інспекція
На фінальній ветінспекції перша проводка риссю кожного коня повинна проводитися

перед колегією з трьох ветеринарів-членів Ветеринарної Комісії. Один з цих ветеринарів
може попросити провести коня лише ще один раз до початку голосування.

На фінальній інспекції, яка проводиться після перетину конем фінішної лінії змагань,
надається лише одна спроба подати коня на інспекцію протягом встановленого періоду
часу.

821.4.1 Аби бути допущеним до проходження фінальної інспекції, пульс коня повинен
знизитися до 64 удари на хвилину або менше впродовж 30 хвилин (або вкластися у інші
параметри, встановлені у Положенні про змагання) від моменту перетину фінішної лінії.
Коні, які цим критеріям не відповідають, не можуть бути класифіковані але все одно
повинні бути представлені ветеринарній комісії для інспекції через 30 хвилин після



перетину фінішної лінії.
821.4.2 В будь-якому випадку показники пульсу повинні бути зняті та зареєстровані у

веткарті протягом ліміту часу, встановленого у Положенні.
821.4.3 Фінальна інспекція повинна визначити, чи здатен кінь продовжити змагання

після нормального періоду відпочинку і повинна проходити так само, як і усі попередні
інспекції протягом змагань з тим лише виключенням, що є тільки одна спроба ії пройти.
Кожен кінь повинен перевірятися згідно його веткарти. 

821.4.4 На усіх змаганнях на 160 км в один день, або на 100 км у 2 дні та більше усі
коні повинні залишатися під ветеринарним наглядом на період, встановлений
Ветеринарною Комісією. 

821.5 Інші ветеринарні інспекції.
Інші ветеринарні інспекції можуть проводитися з ініціативи Суддівської Колегії або

офіційних ветеринарів для усіх або випадково вибраних коней у будь-який момент
протягом змагань. 

822 Конкурс на кращий стан коня (Best Condition).
822.1. Оргкомітет може організувати конкурс на кращий стан коня Best Condition у

всіх змаганнях з кінних пробігів.
822.2. Мета цього конкурсу полягає в тому, аби визначити коня, який знаходиться у

кращому стані з числа тих, що закінчили змагання і які класифікуються серед найкращих
коней (максимум перші десять коней).

822.3. Кінь може брати участь у конкурсі Best Condition тільки якщо він закінчив
змагання з часом, близьким до часу переможця, у відповідних рамках за рішенням
Суддівської Колегії.

822.4. Коні, яких визначено для участі у конкурсі, вважаються такими, що
продовжують змагання аж до церемонії нагородження за кращий стан.

822.5. Учасники змагання не зобов’язані представляти коня на конкурс Best Condition.
822.6. Для визначення переможця у конкурсі Best Condition використовуються

наступні показники:
• час відновлення (різниця між часом прибуття на проміжний та заключний фініш і

часом входу у ветеринарну зону) поетапно;
• частота серцевих скорочень поетапно;
• стан коня на останньому ветеринарному контролі: перистальтика, наповнення

капілярів, слизові, еластичність шкіри;
• алюри;
• якість рухів;
• наявність пошкоджень: рот, ноги, корпус;
• бонус: на пробігах з вільною швидкістю бали нараховуються за часовий

(швидкісний) відрив на фініші від конкурентів.
Контроль проводиться по повній програмі: перевірка алюрів та фізіологічних

показників. Після цього виводчики з конями в поводі виконують пробіжки риссю та
шагом один за одним по колу. 

У порівнянні між учасниками ветеринари вибирають коня, що демонструє найбільшу
активність, легкість рухів, здорове положення голови, вух, хвоста, адекватну реакцію на
оточуюче.

Якщо кінь, що бере участь у конкурсі Best Condition, під час проведення конкурсу



вирвався і втік до оголошення результатів, його подальша участь у конкурсі вважається
неможливою.

Загальна сума балів пишеться в підсумковому рядку ветеринарної карти кандидатів.

823 Ветеринарне лікування під час змагань
823.1. Ніяке ветеринарне лікування не може бути застосоване до коня протягом

змагань без письмового затвердження Ветеринарної Комісії.
Дозволене лікування не впливає на класифікацію коня. (FEI Veterinary Regulations)
823.2. Витрати на ветеринарне обслуговування несуть учасники змагань.
823.3. ЛІКУВАННЯ КОНЕЙ ТА ПІДТРИМУЮЧА ТЕРАПІЯ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ 
Лікування Контрольованими Медичними Субстанціями 
1.  Контрольовані Медичні Субстанції, як зазначено у Списку Заборонених Речовин

для Коней FEI (Equine Prohibited Substances List (EPSL)),  які, якщо застосовуються для
коней  під  час  або  невдовзі  перед  змаганням,  можуть  призвести  до  несприятливого
результату аналізів та Жорсткого Аналітичного Розслідування згідно EADCMRs. 

2.  Під час змагань застосування підтримувальної терапії повинно бути узгоджене з
ВК/ВД та повинна бути оформлена відповідна Ветеринарна Форма. 

3. Використання Заборонених Субстанцій завжди суворо заборонено.
4.  Лікування або підтримувальна терапія, якщо дозволена, може виконуватися лише

Ветеринаром FEI на Міжнародних змаганнях або Лікуючим Національним Ветеринаром,
якщо  змагання  національні,  за  винятком  тих  субстанцій,  що  вводяться  орально  або
розпилюються. 

У  термінових  випадках,  якщо  загрозі  піддається  благополуччя  Коня,  термінові
терапевтичні  заходи  можуть  бути  ужиті. Негайно  після  такого  випадку  Ветеринарна
Форма  1  представляється  для  ретроспективної  авторизації  з  метою,  де  потрібно,
визначити чи може Кінь продовжити участь у Змаганні.  Ветеринарна Форма 1 повинна
бути заповнена до того, як Кінь залишить Зону Змагання але до закінчення Змагань. 

5.  Використання  Контрольованих  Медичних  Субстанцій  може  бути  дозволена  для
лікування під час Змагань у виключних обставинах і згідно цього ВР, EADCMRs та ЗР. 

6.  Жодних  інтраартикулярних  (внутрішньосуглобових)  застосувань  жодних
субстанцій не може бути дозволено протягом Змагань FEI та Національних Змагань 

7.  Лікування,  проведене  перед  Національними  Змаганнями  та   Змаганнями FEI
(наприклад, під час транспортування) може бути  дозволено з використанням відповідної
Ветеринарної  Форми (згідно  Ветеринарного  Регламенту  FEI)  Ветеринарною
Комісією/Ветеринарним Делегатом по прибутті на Змагання. 

Такий дозвіл не робиться автоматично і лишається на розсуд ВД та СК. 
8.  Згідно Кодексу Поведінки у відношенні  до  Благополуччя Коня,  ВК/ВД повинні

завжди  перед підписанням Ветеринарної Форми впевнитися,  чи може таке лікування
вплинути на: 

a) здатність Коня виступати; 
b) чесність Змагань; та/або 
c) благополуччя Коня та/або Вершника.



Розділ 5  ПОСАДОВІ ОСОБИ ЗМАГАНЬ
Усі зміни щодо вимог до категорії офіційних осіб змагань, вимог до кандидатів на

певну категорію а також вимоги для збереження статусу можуть бути змінені, про що
можна довідатися з цих Правил та з Положення про суддів з кінного спорту, 5 редакція. 

824.  Обов’язки посадових осіб.
ВФКС залишає за собою право призначати Голову Суддівської Колегії, Технічного 
Делегата та Голову Ветеринарної Комісії 3* та усіх змаганнях CENO. Для CEN 1*, 2*, за 
особливих обставин, ВФКС має право радитися з ОК завчасно щодо іншого 
співвідношення досвіду та компетенції команди офіційних осіб у запропонованому 
Положенні про Змагання. 

На усіх CEN 1*, 2* та 3*, ВФКС може передати розподіл посад на розсуд 
Організаційному Комітету, який повинен керуватися Методичними Вказівками ВФКС 
щодо Пробігів та цими правилами. 

КОДЕКС Офіційної Особи ВФКС 

1. Офіційна Особа з Пробігів ВФКС є уповноваженою особою в Пробігах, яка повинна 
мати відповідні знання принципів Пробігів, Правил ВФКС та FEI і, базуючись на її рівні 
зірок, кваліфікована судити Змагання з Пробігів ВФКС відповідного рівня. 
Вона завжди представляє ВФКС. 

2. Офіційна Особа ВФКС повинна уникати актуального або можливого конфлікту 
інтересів. Офіційна Особа з Пробігів повинна мати нейтральну, незалежну і чесну 
позицію щодо Вершників, власників, Тренерів, організаторів та інших Офіційних Осіб та
добре інтегруватися у команду. Фінансові та/або особисті інтереси ніколи не повинні 
впливати на її суддівство. 
 
Види дій, які призведуть, або можуть призвести до “конфлікту інтересів” під час роботи 
на Змаганні, включаючи, але не обмежуючись наступним: 

. Виконання обов'язків шефа команди або відповідальність або співвідповідальність за 
відбір команд та/або пар, або тренування Вершників. 
. Бути власником/співвласником Коней, що беруть участь у Змаганні. 
. Бути у фінансовій залежності або мати фінансовий прибуток від власників, Вершників, 
Тренерів, організаторів або інших організацій, що мають відношення до Змагання. 
. Мати близькі персональні стосунки з Вершником. 
. Націоналістичне суддівство. 

На додачу до вимог з пункту 7 нижче, Офіційна Особа з Пробігів відповідальна за 
повідомлення Організаторів про будь-який з вищенаведених або інших можливих 
конфліктів інтересів або ситуацій, що можуть бути сприйняті як такі.

3. Під час Змагання з Пробігів Офіційна Особа з Пробігів повинна бути пунктуальною та
професійною у її способі суддівства та виконання обов'язків. 



4. Офіційна Особа з Пробігів повинна бути добре підготовлена до Змагання, яке вона 
судить, і має добре співпрацювати з організатором та її колегами. 

5. Офіційна Особа з Пробігів повинна бути вдягнена відповідним чином і завжди 
пам'ятати про те, що вона представляє ВФКС. 

6. ВФКС має право застосувати дисциплінарні заходи до Офіційної Особи з Пробігів, яка
не дотримується Кодексу та Правил. Такі дисциплінарні заходи можуть складатися з: 1) 
Попереджувального листа; 2) Тимчасового або Попереднього відсторонення та 3) 
Тимчасового/Постійного виключення зі списку Офіційних Осіб з Пробігів ВФКС. 

7. Конфлікт Інтересів: Офіційні Особи з Пробігів, які можуть мати наявний або 
прогнозований конфлікт інтересів повинні повідомити Організатора у момент 
призначення або у момент виникнення конфлікту інтересів до початку змагань. Якщо 
задекларований конфлікт інтересів, який, на думку Президента Суддівської Колегії, 
порушує або може порушити чистоту суддівства змагань, Офіційна Особа з Пробігів 
повинна відмовитися від участі. Конфлікт інтересів повинен бути оголошений на 
передстартовому брифінгу Офіціальних Осіб та Вершників.

824.1. Суддівська Колегія.
824.1.1. Суддівська Колегія контролює встановлений Оргкомітетом порядок

суддівства, ветеринарного контролю і строки проведення заходів в рамках змагань.
824.1.2. Оргкомітет встановлює чисельність асистентів посадових осіб, стюардів і

ветеринарів, згідно кількості поданих заявок, але Суддівська Колегія повністю контролює
проведення змагань.

824.2. Технічний Делегат.
824.2.1. Технічний Делегат зобов’язаний, спільно з Оргкомітетом, перевірити і

затвердити заздалегідь прокладений маршрут. На змаганнях 2* і 3* Технічний Делегат
всюди, де це можливо, повинен брати участь у проектуванні маршруту. На змаганнях 4*
Технічний Делегат зобов’язаний брати участь у проектуванні маршруту разом з
Оргкомітетом.

824.2.2. Технічний Делегат затверджує всі технічні та адміністративні умови
проведення змагань, ветеринарного огляду коней, розміщення коней та вершників і
роботу стюардів.

824.2.3. Технічний Делегат відповідає за проведення інструктажу і наступні дії усього
технічного персоналу.

824.2.4.  Він ретельно вивчає ситуацію, інформує і дає рекомендації Суддівській
Колегії щодо будь-яких рішень, які вона повинна прийняти.

824.2.5. Доки Технічний Делегат не повідомить Суддівську Колегію про те, що він
повністю задоволений усіма приготуваннями, повноваження Технічного Делегата
необмежені. Після такого повідомлення він продовжує здійснювати контроль за
технічними та адміністративними умовами проведення змагань, співпрацює і дає
рекомендації Суддівській Колегії, Ветеринарній Комісії та Організаційному Комітету.

824.2.6. В категоріях 3* або нижче Технічний Делегат, якщо він відповідно



кваліфікований, може також працювати у складі Суддівської Колегії.
824.2.7. У змаганнях рівня 4* Технічний Делегат повинен бути іноземним.
824.2.8. На дистанціях 3* та 4*, Чемпіонатах усіх вікових категорій та Кубку України

незалежно  від  довжини  дистанцій,  на  яких  вони  проводяться, Технічний  Делегат
призначається ВФКС. 

824.3. Ветеринарна Комісія.
824.3.1. Ветеринарна Комісія здійснює повний контроль за всім, що стосується

здоров’я та благополуччя коней. Ветеринарний Регламент FEI застосовується до всіх
змагань з пробігів.

824.4. Головний Стюард (Шеф-Стюард).
824.4.1. Головний Стюард відповідає за роботу всіх стюардів на змаганнях.
824.4.2. Головний Стюард повинен забезпечити рівень безпеки у відповідності з

рівнем змагань, що проводяться, і достатню кількість стюардів у кожному пункті
ветеринарного контролю і на маршруті.

824.4.3. Головний Стюард допомагає Організаційному Комітету, Суддівській Колегії і
Технічному Делегату, виконує усі призначені йому функції під час змагань, такі як
організація ветеринарного огляду і обстеження, організація церемонії відкриття та
закриття та будь-які інші організаційні функції під час змагань.

824.4.4. Головний Стюард відповідає за загальну безпеку і благополуччя учасників
змагання.

824.5. Курс-дизайнер.
824.5.1. Курс-дизайнер відповідає за створення безпечної, але технічно складної

траси, використовуючи наявні особливості рельєфу та технічні можливості.
824.5.2. На дистанціях до 3* обов’язки курс-дизайнера можуть бути покладені на

Технічного Делегата.
824.5.3. На дистанціях 3* та 4*, Чемпінатах усіх вікових категорій та Кубку України

незалежно  від  довжини  дистанцій,  на  яких  вони  проводяться, курс-дизайнер
призначається ВФКС. 

824.6 Обов’язковий мінімальний рівень суддів та  ветеринарів  на змаганнях з
ДКП

824.6.1 На міжнародних змаганнях склад суддівської колегії та ветеринарної комісії
визначається згідно вимог FEI.

824.6.2 На змаганнях рівня CEN 1* та вище,  а  також на  змаганнях до 79 км без
обмеження  швидкості Головний суддя повинен мати щонайменше першу категорію з
ДКП, також до складу ГСК повинні входити мінімум двоє суддів ІІ категорії з ДКП або
вище. Ветеринарна Комісія повинна складатися мінімум з трьох ветеринарів ВФКС або
вище, що мають атестацію з пробігів, один з яких призначається Головою ВК. До складу
Лікуючої  комісії  повинен  входити  Голова  Лікуючої  Комісії  зі  статусом  “Ветеринар
ВФКС”.

На змаганнях рівня “Початковий рівень ІІ” на дистанціях від 80 до 90 км Головний
суддя повинен мати ІІ категорію або вище, до складу ГСК повинні входити двоє суддів ІІ
категорії або вище. Ветеринарна Комісія повинна складатися мінімум з трьох ветеринарів



ВФКС або вище, що мають атестацію з пробігів, один з яких призначається Головою ВК.
До  складу  Лікуючої  комісії  повинен  входити  Голова  Лікуючої  Комісії  зі  статусом
“Ветеринар ВФКС”. 

На змаганнях рівня “Початковий рівень І” на дистанціях від 40 до 79 км Головний
суддя повинен мати ІІ категорію або вище, до складу ГСК можуть входити двоє суддів
третьої категорії. Голова ВК повинен мати статус “Ветеринар ВФКС”, решта членів ВК
можуть бути ветеринарами без категорії.

На змаганнях рівня “Молоді коні” на дистанції 20-39 км Головний суддя повинен мати
ІІ категорію або вище, до складу ГСК можуть входити двоє суддів  без категорії, але за
умови наявності досвіду роботи асистентом або стюардом мінімум на трьох змаганнях з
ДКП та успішної здачі тесту на семінарі для суддів ІІІ категорії. Голова ВК повинен мати
статус “Ветеринар ВФКС”, решта членів ВК можуть бути ветеринарами без категорії.

824.6.3 На Чемпіонаті та Кубку України склад суддівської колегії встановлюється
згідно "Єдиної спортивної класифікації України", але не нижче зазначених у попередніх
статтях.

825. Інший персонал, що обслуговує змагання з пробігів, та його обов’язки.
825.1 Лінія старту-фінішу:
Стартовий суддя, хронометрист.
825.1.1 Стартовий Суддя: завжди повинен знаходитися на лінії старту-фінішу,

організовуючи та контролюючи час прибуття-відправлення учасників змагань.
825.1.2 Хронометрист: веде контроль і запис часу прибуття-відправлення учасників. 
825.2 Вхід в зону Ветеринарних Воріт:
Суддя, хронометрист, кур’єр.
825.2.1  Суддя: Організовує і координує доступ учасників змагань до вільних

ветеринарів. Веде контроль своєчасного проходження ветеринарного огляду учасниками.
825.2.2 Хронометрист: Веде облік часу учасників на Ветеринарних  воротах

(прибуття-відправлення).
825.2.3  Кур’єр: Здійснює передачу даних про час і результати проходження

учасниками ветеринарного контролю (ветеринарна зона – лінія старту-фінішу). 
825.3 Зона Ветеринарних Воріт:
Ветеринари, секретарі.
825.3.1 Ветеринари: Здійснюють повний ветеринарний огляд коней, що беруть участь

у змаганні, включно з частотою пульсу, частотою дихання, тест Ріджвей, оцінка рухів,
водний режим, заповнення капілярів, слизові, травлення, наявність пошкоджень і т.ін.

825.3.2 Секретарі ветеринарних лікарів: Ведуть запис показників фізичного стану
коня до ветеринарної карти коня. 

825.4 Зона змагань:
Стюарди, контролери.
825.4.1 Стюарди: Здійснюють контроль за поведінкою учасників змагань у зоні

грумінгу, супроводжують коней до терапевтичного відділення або до боксу у разі
отримання такої інструкції від офіційного ветеринара або судді, або Головного Стюарда.

825.4.2 Контролери: здійснюють контроль і організацію руху по маршруту
учасниками, проходження перешкод і місць можливого скорочення маршруту, а також,
можливо, надають дозволену допомогу на маршруті.



Розділ 6. ПРИЗИ ТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ

826. Призи.
826.1. Пам’ятний приз повинно бути вручено кожному учаснику, що успішно

завершив маршрут.
826.2. Мінімальна вартість призів на пробігах не встановлена.

827. Церемонія вручення призів.
Вручення призів може проводитися як в пішому, так і в кінному строю. Нагородження

в кінному строю не може проводитися в день змагань.
Ветеринарна Комісія повинна виключити будь-якого непридатного коня з церемонії

нагородження.



Додатки

І. Правила представлення коня на ветеринарному контролі:
1. Кінь повинен бути представлений чистим, з розчесаною гривою та хвостом.

Представленням брудного та неохайного коня демонструється неповага до
Ветеринарної Комісії. Ветеринар має право відмовитися від огляду брудного коня та
відіслати його з ветеринарної зони;

2. Кінь може подаватися на ветеринарний огляд  в тій вуздечці, в якій виступає або в
недоуздку. Коні у збудженому стані або ті, що виявляють агресію до оточуючих,
повинні бути представлені на уздечці з трензелем;

3. За неадекватну поведінку коня на ветеринарному контролі (напад на ветлікаря,
інших коней, спроби вкусити, відбити, вставання на свічку, неможливість зафіксувати
коня для перевірки пульсу та інших фізіологічних показників) такий кінь виключається
зі змагань. 

4. Ветеринарна комісія може відмовитися від перевірки коня, якщо є загроза
здоров’ю ветлікарів, і Суддівська Колегія повинна такого коня виключити зі змагань.

5. Проводка риссю робиться на позначеному коридорі зони ветеринарного контролю
довжиною щонайменше 30 метрів.

6. Кінь ведеться на вільному поводі. Виводчик біжить біля плеча коня. Виводчик не
повинен поводом фіксувати положення голови коня або тягнути його вперед.
Положення голови коня повинно бути природнім та зручним для нього. Виводчик
тримає повід не менш ніж за 60 см від голови коня;

7. Розворот в кінці доріжки робиться направо для того, аби ветеринар бачив
повністю коня, виводчик при повороті знаходиться за конем. Кінь в повороті рухається
по малому колу, виводчик – по великому;

8. При підході до кінця доріжки коня переводять з рисі в шаг. Поворот робиться на
шагу. При виході з кола кінь знову повинен почати рух риссю.

ІІ Правила проведення ветеринарного контролю
1. Ветеринарний контроль проводиться за критеріями двох типів. 
Критерії типу « А» можуть бути виміряні безпосередньо. Це:
  частота серцевих скорочень; 
  частота дихання;
  швидкість наповнення капілярів;
  швидкість розгладжування складки шкіри (зневоднення, дегідратація).
Критерії типу «В» – це якісні спостереження:
 шуми в серці;
 порушення ритму роботи серця;
 колір слизових оболонок;
 поранення і травми;
 перистальтика;
 хромота.
2.  Вимірювання  ЧСС  на  попередньому  ПВК може  проводитися  як  за  допомогою

фонендоскопу, так і за допомогою пульсометру. Цей вибір має бути зроблений Головою
Суддівської Колегії по узгодженні з Головою Ветеринарної Комісії до старту змагань і
залишатися таким до їх закінчення.



Процедура  вимірювання  серцевого  ритму  будь-яким  обраним  способом  повинна
проводитися одразу після входу коня у зону ПВК під наглядом одного або двох суддів,
які відповідальні за це, і одного ветлікаря.

 2.1 Про Вимірювання пульсу за допомогою стетоскопу йдеться у статті 821.2.2.
2.2 Вимірювання пульсу за допомогою пульсометру.
Коні на ветконтроль подаються розсідланими, на них не повинно бути пульсометрів

будь-якого типу, які слід зняти перед входом у зону ПВК.
Для запобігання помилок та порушень роботи під час вимірювання, учасники та їх

помічники  не  можуть  носити  з  собою  пульсометрів  будь-якого  типу.  Якщо  вони
використовуються, то повинні бути зняті перед входом в зону ПВК.

2.3 Швидкість наповнення капілярів.
Необхідно натиснути на ясна зразу над верхніми зубами та виміряти в секундах час,

витрачений на те, аби ця пляма набула попереднього кольору. Як правило, на це потрібні
1-2 секунди. Якщо на заповнення капілярів витрачається більш ніж 2 секунди, це
свідчить про низький об’єм крові або низький тиск. Повільне наповнення капілярів
звичайно супроводжує зневоднення і втому. Розрізняють чотири ступеня наповнення
капілярів:

А) 1 секунда
Б) 2 секунди
В) 3-4 секунди
Г) більш ніж 4 секунди
2.4. Зневоднення, (дегідратація, тест шкіри).
Збереження складки шкіри після защипування в нижній частині шиї біля плеча

протягом 2 секунд і більше, віддзеркалює втрату до 3 % вологи. Існують чотири ступеня
зневоднення:

А) 1 секунда
Б) 2 секунди
В) 3-4 секунди
Г) більш ніж 4 секунди
2.5 Загальний стан коня. За необхідності температура тіла повинна бути

зареєстрована до подачі коня на передстартову ветеринарну інспекцію у спокійній
обстановці. Коні з високою температурою повинні бути виключені зі змагань.

2.6 Слизові оболонки.
Слизові оболонки роту дають найбільш правильне уявлення про стан коня, ніж

слизові очей чи вульви. Необхідно слідкувати, аби не полопалися дрібні сосуди, про що
можуть свідчити червоні або коричневі плями гіперемії. На внутрішній поверхні губ
повинна бути чиста, зі солодкуватим запахом слина, ясна повинні блищати. Стан
слизових оболонок оцінюється наступним чином:

А) чисті, рожеві, вологі.
Б) чисті, рожеві або бежеві, липкі.
В) зі слідами гіперемії або бліді, сухі.
Г) без кольору/землисті/сині/лилові
2.7 Звуки діяльності кишечнику (перистальтика).
У коней, що працюють з навантаженням, виникає відтік крові від травного тракту до

м’язів, що може викликати кишкову непрохідність та відсутність звуків у животі. Якщо у
коня жива реакція і всі інші показники в нормі, знижені звуки кишечнику не є



тривожним симптомом. Звуки кишечнику за ступенем проявлення діляться на:
А) нормальної активності;
Б) злегка знижені або підвищені; 
Г) помітно підвищені або понижені
Д) відсутні.
У ветеринарній карті це позначається літерою N, якщо перистальтика в нормі

відповідною кількістю стрілок униз за зниженої перистальтики або вверх за
гіперактивної.

2.8. Тест Ріджвей. Інша назва - індекс серцевої діяльності. Проводиться під час
кожного ветеринарного огляду та в будь-який момент для коней, чий стан з інших
параметрів викликає занепокоєння у ветлікаря.  

Проведення тесту: вимірюється пульс. Коня проводять риссю 30 метрів туди і 40
назад, і починають відлік часу. Чекають, коли від моменту початку відліку мине 60
секунд, і пульс вимірюється вдруге. Якщо різниця першого і другого пульсу <4, то кінь
допускається на старт. Якщо різниця більша 4, але менша 20, то ветеринар шукає
причину. Причиною може бути втома, суглобний та м’язовий біль, зневоднення,
перистальтика і т.п. Більше 20-ти буває рідко, у такому випадку коня відразу
виключають. Якщо різниця становить, наприклад, 8 - дається право на другу спробу на
повторний огляд через 10 хвилин.

Тест Ріджвей у сукупності з критеріями 1-5 типу В є вирішальним для виключення
Коня.

Додаток 2. Скорочення причин виключення коня зі змагання.
WD: Withdrawn - Відмова 
- Учасники на взяли участь у змаганні 
- Учасники відмовилися від участі до Першої Ветінспекції 
RET: Retired – Відмова від подальшої участі 
- Учасник відмовляється від участі у змаганні після успішного проходження Першої 
Ветінспекції. 
- Учасник відмовляється від участі у змаганні після успішного проходження ветгейту і 
правильно завершив усі фази до цього моменту.

DSQ: Disqualified - Дискваліфікація
- Причина вибирається з нижченаведеного списку з форми FEI. 
- Або причину потрібно написати у колонці “Доповнення до Остаточних Даних”. 
- Кінь може бути дискваліфікованим так само, як і виключеним зі змагань з медичних 
причин. 
- Будь ласка, зауважте: Усі причини повинні бути перевірені Головою Суддівської Колегії.
FNR: Finished Not Ranked – Фінішував, але без місця 
- Сертифікат про завершення змагань повинен бути затвердженим Головою Суддівської 
Колегії/Технічним Делегатом. 
FTQ: Failed to Qualify - Неспроможність кваліфікуватися – повинна супроводжуватися 
одною з наступних причин: 
- GA: Irregular Gait – нерівномірність рухів
- MI: Minor Injury – невелике пошкодження (наприклад, легкі потертості, рани і т. ін.) 
- CI: Catastrophic Injury – Катастрофічне пошкодження 
- ME: Metabolic - Метаболізм



- ME TR: Metabolic INVASIVE treatment – Метаболізм з інвазивним лікуванням 
- GA+ME:Gait and Metabolic – рухи та метаболізм 
- GA+ME TR: Gait and Metabolic INVASIVE treatment – рухи та метаболізи з інвазивним 
лікуванням 
- OT: Out of Time – порушення норм часу
- FTC: Failed to Complete – неспроможність завершити змагання

Endurance Vet Elim Codes 
Authorized Vet Elimination Code at gate 
Position Status 1st HI Gate 1-7 Final HI 
FTQ GA, ME, MI, GA+ME GA, MI, CI, ME, ME 

TR, GA+ME, GA+ME 
TR, OT, FTC 

GA, MI, CI, ME, ME 
TR, GA+ME, GA+ME 
TR, OT, FTC 

RET RET RET RET 
WD WD 
FNR 
DSQ GA, ME, MI, GA+ME GA, MI, CI, ME, ME 

TR, GA+ME, GA+ME 
TR, OT, FTC 

GA, MI, CI, ME, ME 
TR, GA+ME, GA+ME 
TR, OT, FTC 

Пояснення  щодо  термінів  “Дискваліфікація”,  “Відмова”  та  “Неспроможність
кваліфікуватися у наступну фазу” надані у статті 813.5. 


