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Положення
Про організацію та проведення змагань з дистанційних кінних пробігів на території України
у 20178 рік
1 Загальні питання
1.1 Даний документ регулює питання, пов’язані з організацією та проведенням змагань з
дистанційних кінних пробігів на території України у 20178 році і є обов'язковим для
Оргкомітетів.
1.2 Всі змагання, що внесені до календаря ВФКСУ, є офіційними.
1.3 Всі офіційні змагання з ДКП на території України можуть проводитись тільки за умови
затвердження Положення про змагання Всеукраїнською Федерацією кінного спорту: змагання
рівня CEN-CEN3* затверджуються Атестаційною комісією з ДКП, Чемпіонати, Кубки та
змагання, що мають Всеукраїнський статус — Генеральним Секретарем ВФКСУ.
1.4 Усі змагання, внесені до календаря ВФКСУ належним чином та Положення яких були
затверджені у відповідний спосіб, мають статус кваліфікаційних, та їхні результати
враховуються у виконання національної початкової кваліфікації.
1.5 Заявкою до календаря вважається лист, написаний за затвердженою формою (бланк на сайті
ВФКСУ) та надісланий на вказану у бланку електронну адресу федерації. Для прискорення
процесу та збереження довкілля для змагань клубного рівня бланк може бути внесений у тіло
листа. Змагання обласного рівня та вище повинні бути надіслані у вигляді скан-копії
роздрукованого заповненого бланку з підписом голови ОК та печаткою ОК за наявності. Ця
вимога продиктована необхідністю внесення таких стартів до календарів відповідних
спорткомітетів, а у разі заявки на проведення міжнародних стартів, до календаря FEI.
1.6 Терміни подачі заявок в календар: бажано подати заявку на внесення старту до календаря до
закінчення попереднього року, але з огляду на чинні періоди обов'язкового відпочинку
змагання від категорії “Дебют” до “Початкового рівня ІІ” включно повинні бути внесені в
календар не пізніше ніж за 2 тижні до початку змагань. Змагання рівня CEN1* та вище — не
пізніше ніж за 10 тижнів до початку змагань. Для закритих клубних змагань термін подачі
заявки про внесення змагання в календар може бути скорочений до 1 тижня (7 днів).
1.7 Положення про змагання, незалежно від бажаного рівня, подаються не пізніше ніж за 2 тижні
до початку змагань. Для закритих клубних змагань — не пізніше ніж за 1 тиждень (7 днів).
2 Порядок формування Календаря
2.1 В першу чергу, на основі поданих Оргкомітетами заявок, до офіційного Календаря

ВФКСУ включаються міжнародні змагання, після яких національні Чемпіонати та Кубки
України. Далі календарний план формується на основі дат, вказаних у заявках, що надійшли на
електронну адресу ВФКСУ у зазначені терміни.
2.2 З метою прийняття найдоцільнішої версії Календаря ВФКСУ, Генеральний секретар може
запропонувати Оргкомітетам змінити заявлену дату. Вказана у офіційній формі заявки дата
проведення турніру не може бути змінена без погодження з Генеральним секретарем.
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2.3 У разі співпадіння дат змагань, заявлених різними Оргкомітетами, або конфлікту інтересів,
пов’язаного з терміном обов’язкового відпочинку між змаганнями, перевага надається
Оргкомітету, що подав заявку першим. Розміщення заявки іншого Оргкомітету в Офіційному
календарі ВФКСУ на таку саму дату, або дату, яка спричиняє конфлікт інтересів, може
розглядатися за умови письмової згоди офіційних представників Оргкомітету, що подав свою
заявку першим.
2.4 Генеральний секретар має право не вносити до календаря або вилучати з нього змагання,
якщо по відношенню до даного турніру, до адміністрації спортивного комплексу місця
проведення, або Оргкомітету, є обґрунтовані сумніви, або фінансова заборгованість перед
ВФКСУ.
3. Дати проведення турнірів
3.1 Дати Чемпіонатів та Кубку України не можуть співпадати з міжнародними турнірами, що
проводяться на території України, якщо вони не проводяться одним Оргкомітетом в одному місці
одночасно.
3.2 Дати Чемпіонатів областей не можуть співпадати з датами Чемпіонатів та Кубків України.
4 Відповідальність та обов’язки Оргкомітетів змагань
4.1 Організаційний комітет зобов’язаний скласти Положення про змагання, бланк якого
оприлюднений на сайті ВФКСУ, та відправити його на затвердження ВФКСУ не пізніше, ніж за
2 тижні до початку (для закритих клубних за 1 тиждень)
4.2 Жоден Оргкомітет не може проводити змагання, що не були включені до офіційного
календаря ВФКСУ.
4.3 Оргкомітети не мають права допускати до змагань спортсмена або коня, якщо вони за 6
місяців до початку турніру брали участь у турнірі, що не мав офіційного статусу. У разі допуску
такого спортсмена або коня до змагань результат не зараховується обом.
Неофіційним вважається турнір/змагання, що не був внесений до офіційного Календаря ВФКСУ.
4.4 Оргкомітети не можуть запрошувати на змагання офіційних осіб, якщо вони за 6 місяців до
початку турніру брали участь у турнірі, що не мав статусу офіційного. У разі запрошення
Оргкомітетами таких офіційних осіб їх присутність вважається не офіційною, тобто не
укомплектовує суддівську бригаду, а їх робота не зараховується до суддівської практики для
отримання категорій.
4.5 Оргкомітети повинні включати до складу ГСК тільки офіційних осіб (суддів, стюардів,
ветлікарів, курс-дизайнерів), допущених ВФКС до роботи на змаганнях 2017 8 року і у
мінімальній кількості, визначеній Правилами з ДКП, ст. 824. Список офіційних осіб розміщено на
сайті ВФКСУ.
4.6 Оргкомітети не мають права допускати до змагань спортсменів та запрошувати офіційних осіб
змагань, які не є членами ВФКСУ та не сплатили членський внесок за поточний рік. Список
членів ВФКСУ розміщено на офіційному сайті ВФКСУ.
4.7 Організаційний комітет зобов’язаний забезпечити:
- своєчасну підготовку всіх спортивних об’єктів до змагань
- своєчасну розробку, підготовку та розмітку траси
- наявність кваліфікованого коваля та місцевого ветеринарного лікаря
- наявність відповідного медичного забезпечення,
- наявність пунктів харчування.
- забезпечити ведення технічної документації за офіційними зразками, що є на сайті

ВФКСУ
- надати технічні результати до ВФКСУ (обласних федерацій) не пізніше трьох (3)
календарних днів після закінчення змагань.
4.8 Організаційний комітет несе повну відповідальність за всі фінансові операції, що
здійснюються для підготовки та під час проведення змагань згідно чинного законодавства.
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4.9 У випадку недотримання перелічених вище вимог, Оргкомітет отримує від ВФКСУ письмове
попередження, а у повторних випадках його змагання не будуть включатись до Календаря змагань
і будуть вважатись неофіційними.

5 Положення про змагання
5.1 Положення на будь-які змагання з ДКП національного рівня для затвердження надсилаються
до Атестаційної комісії з ДКП. У випадку, якщо такі змагання мають статус всеукраїнських,
Положення затверджує Генеральний секретар ВФКСУ.
5.2 Для складання Положення про змагання Оргкомітетам слід скористатися бланком Положення
про змагання з ДКП на 2017 рік, що оприлюднене на офіційному сайті ВФКСУ
5.3 Затверджені та оприлюднені ВФКСУ Положення про змагання мають таку ж силу, як і
відповідні правила та /або регламенти. Всі наступні зміни у Положенні можливі тільки після їх
затвердження Атестаційною комісією з ДКП або Генеральним секретарем ВФКСУ.
5.4 ВФКСУ не розглядатиме Положення, надіслані після терміну, зазначеному в даному
документі.
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