Затверджено:
Генеральний секретар ВФКСУ
______________ Скабард Г.В.

Положення
Про організацію та проведення змагань з подолання перешкод
на території України у 2017 році

I Загальні питання
1. Даний документ регулює питання, пов’язані з організацією та проведенням змагань з
подолання перешкод на території України у 2017 році та слугує керівництвом для їх
Оргкомітетів.
2. Всі змагання, що проводяться в рамках календаря ВФКСУ, є офіційними.
3. Всі офіційні змагання з подолання перешкод на території України можуть проводитись
тільки за умови погодження (затвердження) Регламенту про змагання Всеукраїнською
Федерацією кінного спорту (обласними федераціями кінного спорту для змагань рівня
CSN1*/CSN2*) та контролю зі сторони даних установ, («закриті» змагання окремих
кінноспортивних шкіл, клубів - до офіційного календаря відповідної обласної
федерації).
4. В залежності від рангу та категорії змагань, внесених до офіційного календаря ВФКСУ,
їм може, за рішенням Правління ВФКСУ, бути присвоєний статус «кваліфікаційних»
(відбіркових) до міжнародних змагань. Такі змагання мають відповідати наступним
вимогам:
- регламент змагання надсилається до ВФКСУ не пізніше, ніж за 30 днів до його початку та
затверджується Генеральним секретарем ВФКСУ;
- присутність на змаганнях технічного делегата, призначеного атестаційною комісією
Колегії суддів ВФКСУ, який у звіті підтверджує виконання технічних та організаційних умов
змагання;
- технічні протоколи змагання мають відповідати стандартним зразкам, мають бути
завірені печаткою й підписами головного судді та головного секретаря, та надані у ВФКСУ
протягом п’яти (5) днів з моменту закінчення на паперових та електронних носіях для
розміщення їх на сайті ВФКСУ.

II Категорії змагань
2.1. Всі офіційні змагання з подолання перешкод, внесені до офіційного календаря ВФКСУ
(обласних федерацій), класифікуються згідно розміру призового фонду та/або інших
критеріїв, що встановлені відповідними Департаментами та затверджені Генеральним
секретарем.
CSI - міжнародні змагання;
Змагання без призового фонду (CSN):
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CSN-CH-UKR –Чемпіонат України;
CSN-CUP-UKR- Кубок України.
Змагання з призовим фондом:
CSN1*- призовий фонд максимум-49999 грн;
CSN2*- призовий фонд від 50000 грн. -69999 грн;
CSN3*- призовий фонд від 70000 грн. -149999 грн;
CSN4*- призовий фонд від 150000 грн.-299999 грн;
CSN5*- призовий фонд від 300000 грн. та більше.
2.2. Всі вказані змагання можуть проводитись як для окремих категорій вершників
(дорослі, юніори, юнаки, діти, аматори), так і для декількох категорій разом.
III Ранги змагань
У кваліфікаційних нормах та вимогах з кінного спорту встановлюються такі ранги
змагань:
I ранг – Олімпійські ігри, Паралімпійські, Всесвітні ігри;
II ранг – чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, Глобальні ігри,
розіграші Кубків світу та Європи, Європейські спортивні ігри, інші міжнародні змагання, що
включені до календарних планів міжнародних федерацій.
III ранг – чемпіонати України, розіграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські
змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, крім молодших вікових груп;
IV ранг – чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів
молодших вікових груп, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України;
V ранг – чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя,
чемпіонати фізкультурно-спортивних товариств (далі – ФСТ), крім молодших вікових груп,
зональні змагання, що включені до відповідних календарних планів спортивних змагань;
VI ранг – чемпіонати областей, територіальні змагання осередків ФСТ серед спортсменів
молодших вікових груп, чемпіонати міст, районів, спортивних клубів, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та інші, що
включені до відповідних календарних планів спортивних змагань.

IV Офіційний календар змагань
4.1 Умови включення змагань до Офіційного календаря ВФКСУ та строки подачі заявок.
4.1.1. Оргкомітети мають подати до ВФКСУ офіційну форму заявки на включення змагання
до офіційного Календаря ВФКСУ з попередніми датами на наступний рік у строки:
- для міжнародних змагань : до 20 вересня поточного року;
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- для національних змагань строки проведення Чемпіонатів та Кубків України з всіх
дисциплін встановлює ВФКСУ: не пізніше 20 листопада поточного року;
- для змагань CSN3**,4*,5*: до 1 січня поточного року;
- для змагань CSN1*,2* заявки з попередніми датами проведення: не пізніше, ніж за 4
тижні до початку змагання.
4.1.2. Заявка має містити наступну інформацію: строки та місце проведення, категорія та
ранг змагання, повна назву та адреса Оргкомітету або установи, що буде проводити
змагання з номером телефону/факсу, електронною поштою контактної особи. В
обов’язковому порядку зазначається попередня сума призового фонду та, якщо потрібно,
надаються відповідні фінансові гарантії.
4.2 Порядок формування Календаря
4.2.1. 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 надходження заявок на
проведення змагань віщої категорії (3*/4*/5*), окрім випадків, коли більш ранні заявки з
датами були у письмовому вигляді відхилені Генеральним секретарем (або замінені на
інші). В останню чергу в календарний план, на основі дат надходження заявок,
включаються змагання 1*,2* та змагання без призового фонду.
4.2.2. 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 Генеральним
секретарем. 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.
4.3 Дати проведення турнірів
4.3.1. Дати Чемпіонатів та Кубку України, CSN3*,4*,5* не можуть співпадати з
міжнародними турнірами, що проводяться на території України
4.3.2. Дати змагань CSN3*,4*,5* не можуть співпадати з датами проведення Чемпіонатів та
Кубку України, крім випадків, коли вони проводяться паралельно на тій самій території.
4.3.3. Дати змагань CSN3*,4*,5* не можуть співпадати з датами інших турнірів
CSN3*,CSN4*,CSN5*, за виключенням випадків, коли це робиться за письмовою
обоюдною згодою Оргкомітетів.
4.3.4. Дати Чемпіонатів областей не можуть співпадати з датами Чемпіонатів та Кубків
України.
V Відповідальність та обов’язки Оргкомітетів змагань
5.1. Організаційний комітет зобов’язаний скласти Регламент змагань та направити його на
затвердження ВФКСУ не пізніше, ніж за 2 місяці до початку (в обласні федерації – за
місяць до початку).
5.2. Жоден Оргкомітет не може проводити змагання, що не були включені до офіційного
календаря ВФКСУ і не затверджені Генеральним Секретарем ВФКСУ (Президентами
обласних федерацій).
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5.3. Оргкомітети не мають права допускати до змагань спортсмена або коня, якщо вони за
6 місяців до початку турніру приймали участь у «неофіційному» турнірі.
Неофіційним вважається турнір/змагання, що не був внесений до офіційного Календаря
ВФКСУ (обласних федерацій).
5.4. Оргкомітети не можуть запрошувати на змагання офіційних осіб, якщо вони за 6
місяців до початку турніру приймали участь у «неофіційному» турнірі.
5.5. Оргкомітети для проведення турніру до складу ГСК мають включати тільки офіційних
осіб (суддів, стюардів, ветлікарів, курс/крос-дизайнерів, ветлікарів), допущених ВФКС до
роботи на змаганнях 2017 року і у мінімальній кількості, визначений у Правилах змагань з
кінного спорту. Список офіційних осіб та вимоги до складу ГСК розміщено на сайті ВФКСУ.
5.6. 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.
5.7. Організаційний комітет зобов’язаний забезпечити:
- своєчасну підготовку всіх спортивних об’єктів до змагань;
- наявність кваліфікованого коваля та місцевого ветеринарного лікаря;
- наявність відповідного медичного забезпечення;
- наявність пунктів харчування;
- наявність електронної системи реєстрації часу, табло зворотного відліку часу;
- наявність безпечних колобашок;
- ведення технічної документації за офіційними зразками, розміщеними на сайті
ВФКСУ;
- надання технічних результатів до ВФКСУ (обласних федерацій) не пізніше п’яти (5)
календарних днів після закінчення змагань.
5.8. Організаційний комітет несе повну відповідальність за всі фінансові операції, що
здійснюються для підготовки та під час проведення змагань згідно діючого
законодавства.
5.9. Організаційний комітет несе повну відповідальність за безпеку спортивних об’єктів та
споруд, а також за безпеку учасників змагань та глядачів.
5.10. У випадку недотримання вищезазначених вимог, Оргкомітет отримує від ВФКСУ
письмове попередження, а у повторних випадках – його змагання не будуть включатись
до Календаря змагань ВФКСУ і будуть вважатись «неофіційними».

VI Регламент змагань
6.1. Регламенти на турніри 1*/2* затверджуються регіональною (обласною) федерацією,
під юрисдикцією якої діє Оргкомітет даного змагання.
6.2. Регламенти на турніри 3* та вище затверджуються Генеральним секретарем ВФКСУ.
6.3. В Регламенті будь-якого турніру має бути зазначено:
- назва турніру, дисципліна кінного спорту.
- строки та місце проведення.
- проведення змагань на відкритому полі чи в приміщенні
- тип та розмір тренувальних та «бойового» полів.
- мета проведення: популяризація кінного спорту та підвищення його видовищності ,
сприяння підвищенню майстерності спортсменів, виявлення найсильніших
спортсменів України (регіону, області) та широке залучення молоді до занять кінним
спортом .
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-

загальні умови: перелік офіційних документів, на основі яких проводиться турнір
(національних та міжнародних Правил змагань з подолання перешкод).
- умови розміщення коней та вершників.
- строки та порядок подачі заявок на участь.
- програма турніру.
- учасники та характер змагання.
- умови визначення першості та нагородження переможців та призерів.
- умови фінансування та матеріального забезпечення учасників.
- Кодекс поведінки по відношенню до коней.
6.4. Затверджені та опубліковані ВФКСУ Регламенти змагань мають таку ж силу, як і
відповідні правила та /або регламенти.
6.5. Всі наступні зміни в Регламенті можливі тільки після їх затвердження Генеральним
секретарем ВФКСУ (Президентами обласних федерацій).
6.6. ВФКСУ не розглядатиме регламенти, надіслані після терміну, зазначеному в даному
документі.
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