ЗАГАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ змагань з кінного

спорту в Україні ( Проект).
Введено в дію з 01.02.2018
Загальний регламент розроблено таким чином, щоб спортсмени та команди могли
змагатись між собою на рівних умовах, але, в будь-якому випадку, благополуччя коня є
пріоритетним.
Відповідальність ВФКСУ полягає в гарантуванні під час змагань пріоритетності
благополуччя коней та проведення змагань у відповідності до Правил змагань з кінного
спорту.

Глава 1. Змагання.
1. Ранги змагань.
Змагання з кінного спорту проводяться з окремих дисциплін кінного спорту: конкур, виїздка,
триборство та ДКП. Відповідно до кваліфікаційних норм та вимог, зазначених у Положенні про Єдину
спортивну класифікацію з визнаних в Україні видів спорту, в кінному спорті встановлюються такі ранги
змагань:
I ранг – Ігри Олімпіад;
II ранг – чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, Всесвітні кінні ігри;
розіграші Кубків світу, інші міжнародні змагання, що включені до календарних планів міжнародних
федерацій;
III ранг – чемпіонати України серед дорослих спортсменів, 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 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України;
V ранг – чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, крім
молодших вікових груп, зональні змагання, що включені до відповідних календарних планів спортивних
змагань;
VI ранг – чемпіонати областей серед спортсменів молодших вікових груп, чемпіонати міст, районів,
спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, та інші (секцій, клубів, кінних заводів), що включені
до відповідних календарних планів спортивних змагань.

2. Назви змагань. (FEI Заг. Регламент. Ст.108)
2.1 Національні змагання: (FEI Заг. Регламент. Ст.101)
- Чемпіонати України проводяться для всіх категорій вершників (діти, юнаки, юніори, дорослі), які є
членами ВФКСУ і громадянами України.
Спортсмени з іншим громадянством можуть приймати в них участь в особистому заліку якщо вони
отримали письмовий дозвіл своєї національної Федерації з вказівкою періоду часу можливої участі у
національних турнірах України.
Чемпіонати України (особисто–командні, особисті) можуть бути відкритими. Відкритими вважаються
змагання, в яких взяло участь не менше 3-х представників різних країн, включно з Україною.
- Кубки України
Відкриті для категорії вершників дорослі (у триборстві – які можуть стартувати у змаганнях рівня 1-3*) і
які є членами ВФКСУ і громадянами України. Спортсмени з іншим громадянством можуть приймати в них
участь якщо вони отримали письмовий дозвіл своєї національної Федерації з вказівкою періоду часу
можливої участі у національних турнірах України.
Кубки України можуть проводитись в декілька етапів і є особистими змаганнями.
2.2 Всеукраїнські змагання (особисто-командні, особисті):
- всеукраїнські змагання з виїздки, триборства, подолання перешкод, пробігів;
- всеукраїнські пам’яті видатних діячів держави, спортсменів та тренерів-кіннотників;
- Кубок ВФКСУ;
2.3 Зональні (регіональні) змагання (державні, комерційні: особисті, особисто-командні). Зональними
вважаються ті, в яких взяло участь не менше трьох представників (команд) різних територій
(адміністративно-територіальних одиниць) України.

2.4 Обласні змагання та м. Києва, Севастополя (Чемпіонати та Кубки): особисті, особисто-командні
(державні, обласних федерацій кінного спорту, комерційні) – змагання, в яких приймають участь
спортсмени певної області. Відкритими вважаються змагання, в яких взяло участь не менше трьох
представників (команд) різних областей України, (м. Києва та Севастополя).
2.5 Міські змагання: Чемпіонат, Кубок (особисті, особисто-командні): державні, міських федерацій
кінного спорту, комерційні – змагання, в яких приймають участь спортсмени (команди) певного
міста. Відкритими вважаються змагання, в яких взяло участь не менше трьох представників
(команд) різних адміністративно-територіальних одиниць країни.
2.6 Змагання окремих установ (шкіл, баз, секцій, кінних заводів, клубів та ін.): Чемпіонати та Кубки –
змагання, в яких приймають участь спортсмени окремої установи. Відкритими вважаються
змагання, в яких взяло участь не менше трьох представників (команд) різних установ, що діють на
території країни.
2.7 Змагання на конях, яких надає установа, що проводить змагання.
2.8 Розвиваючі змагання.
2.9 Змагання серед аматорів - змагання, в яких приймають участь спортсмени-аматори. Змагання
можуть проводитись як окремі змагання, або маршрути для аматорів можуть включатись в
програми інших змагань.
2.10 Спеціальні змагання для дітей.

3. Класифікація змагань
Всі офіційні змагання з подолання перешкод, виїздки, внесені до офіційного календаря ВФКСУ (обласних
федерацій), класифікуються:
CSI, CDI – міжнародні змагання
CSN, CDN – змагання без призового фонду
CSN, СDN - CH-UKR – Чемпіонат України;
CSN, CDN - CUP-UKR - Кубок України;
Змагання з призовим фондом:
CSN1*, CDN1* - призовий фонд максимум – 49.999 грн.;
CSN2*, CDN2* - призовий фонд від 50.000 грн. – 69.999 грн.
CSN3*, CDN3* - призовий фонд від 70.000 грн. – 149.999 грн.
CSN4*, CDN4* - призовий фонд від 150.000 грн. – 299.999 грн.
CSN5*, CDN5* - призовий фонд від 300.000 грн. та більше
4. РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАНЬ. (FEI Заг. Регламент. Ст.110).
4.1 Регламенти для всіх категорій змагань складаються у відповідності до національних правил,
узгоджується з федераціями (ВФКСУ, обласними, міськими – відповідно до рангу змагань), та
затверджується для змагань:
- 3-4 рангу (національні і всеукраїнські) - відповідним державним керівним органом виконавчої влади
за погодженням з ВФКСУ.
- 5-6 рангу (зональні\регіональні, обласні та міські) - відповідним державним керівним органом за
погодженням з обласною (міською) федерацією кінного спорту, а закритих змагань окремих
установ - установою, що проводить змагання за погодженням з відповідною обласною федерацією.
4.2 У всіх випадках, не регламентованих даним документом та національними правилами змагань з
окремих дисциплін кінного спорту або Регламентом змагань, необхідно діяти у відповідності до
останньої редакції міжнародних правил з виїздки, конкуру, триборству, пробігів, загального та
ветеринарного регламентів FEI.
4.3 Регламент може включати пункти, що мають розбіжності з національним правилами. В таких
випадках ГСК керується Регламентом змагань (крім випадків, що не стосуються питань допуску
вершників і коней, кількісного складу ГСК.
4.4. Структура Регламенту:
Всі Регламенти мають включати:
- назву змагання та дисципліну кінного спорту,
- дату та місце проведення,
- джерело фінансування
- дату та порядок подання заявок,
- проводиться змагання у приміщенні чи на відкритому грунті;
- тип грунту та розміри тренувального, розминочного та бойового полів;
- умови та порядок прийому вершників та коней;
- умови визначення переможців та призерів;
- відомості про призи та порядок їх розподілення;
- ветеринарні вимоги до здоров’я коней;
- програму змагання.

5. Офіційний Календар змагань. (FEI Заг. Регламент. Ст.112).
5.1 Офіційний календар спортивних заходів ВФКСУ на наступний рік затверджується Генеральним
секретарем ВФКСУ, який має повноваження виключити з нього будь яке змагання, якщо є відповідні
підстави. Заявки на проведення подаються до ВФКСУ не пізніше 1 листопада поточного року. Ті, що
надійшли пізніше, вважаються «пізніми». Мінімальний строк подачі заявок складає чотири тижні до
початку змагання. Пріоритети мають національні (Чемпіонати та Кубок України) та всеукраїнські
змагання. Перед внесенням до зведеного офіційного календаря спортивних заходів Генеральний
секретар ВФКСУ може запропонувати Оргкомітетам змінити дату. У період проведення Чемпіонатів
та Кубків України до календаря не можуть бути внесені змагання з даної дисципліни кінного спорту
рангом вище міських.
5.2 Офіційний календар спортивних заходів обласних федерацій включає всі кінноспортивні змагання,
що проводяться на території області.
6. Керівництво підготовкою та проведенням змагань.
6.1 Відповідальність за підготовку спортивних споруд покладається на їх власників, а контроль та
забезпечення безпеки під час проведення змагань здійснює Оргкомітет.
6.2 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється:
- змагань, що фінансуються державою – відповідним її керівним органом;
- змагань федерацій кінного спорту, окремих установ, організацій та інших – організаціями, що їх
фінансують.
6.3 Власники спортивних споруд обов’язково, не пізніше ніж за 30 діб до початку змагань,
повідомляють органи, що здійснюють керівництво підготовкою змагань (державний керівний орган,
федерації, установи, організації) про готовність спортивної споруди для проведення заходу:
наявність комп’ютерної, копіювальної техніки, наявність і вартість місць для розміщення коней,
стан майданчиків для змагань та розминки.
Не пізніше ніж за одну добу до початку змагань власники спортивної споруди подають в Оргкомітет
(головному судді) акт готовності споруди. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що
стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність власника споруди, передбачену законодавством України.
6.4 З метою організації підготовки та проведення змагань державними керівними органами, або
іншими організаціями, приватними особами, які фінансують змагання, створюється Оргкомітет.
6.4.1 До функцій Оргкомитету входить забезпечення:
- місць розміщення учасників та коней, місць тренувань та змагань;
- місць роботи суддів та секретаріату, забезпечення організаційною, обчислювальною технікою та
канцтоварами;
- ветеринарного та медичного обслуговування;
- прийом та відправка учасників, суддів, забезпечення пунктів харчування;
- забезпечення ЗМІ інформацією про змагання, виготовлення рекламної продукції.
6.4.2 До складу членів Оргкомітету включаються:
- представник відповідного державного керівного органу;
- представник організацій, що фінансують змагання;
- представник Федерації кінного спорту (ВФКСУ, обласних, міст Києва, Севастополя, АР Крим);
- керівник (власник) спортивної споруди, на території якої проводяться змагання.
6.4.3 Безпосереднє проведення змагань покладається на ГСК.

Глава II. УЧАСТЬ СПОРТСМЕНІВ ТА КОНЕЙ.
1. Заявки. (FEI Заг. Регламент. Ст.116)
1.1 Тільки ВФКСУ має право заявляти вершників та коней на міжнародні змагання, причому тільки
тих, які виконали відповідні кваліфікаційні вимоги.
1.2 Якщо установа (приватна особа) відправляє на змагання більшу кількість вершників\коней, ніж
було вказано в іменній заявці, Оргкомітет, у випадку відсутності можливості, не зобов’язаний
розміщати їх, а ГСК допускати до участі у змаганні без письмової згоди установи, яка фінансує
змагання на заяві претендента.
1.3 Вершник має право зняти зі змагань будь якого свого коня або всіх, але він не має права участі у
змаганні на попередньо не заявлених конях без дозволу Оргкомітету та ГСК.
1.4 За відмову від участі у змаганні після подачі іменної заявки, або неявку на змагання, Оргкомітет
має право вимагати від вершника (організації) відшкодування витрати за бронювання готелю, оренду
денника.
1.5 Строки подачі заявок на участь:
1.5.1 Для змагань 3-4 рангу подаються у Міністерство молоді і спорту:
а) попередні заявки – додаток №1 – за 2 місяці до початку змагань;

б) іменні заявки – додаток №2 – за 1 місяць до початку змагань. Обидві заявки є обов’язковими. У
випадку їх невчасної подачі всі витрати, пов’язані з участю у змаганнях, несуть організації, що
відряджають.
в) інші документи подаються в ГСК напередодні змагань - в день проведення мандатної комісії:
- остаточна заявка (додаток №3);
- класифікаційні книжки спортсмена з візою лікаря ОЛФД та відміткою про належність до
спортивного товариства та установи (приватної особи), за яку виступає спортсмен;
- страхові поліси;
- паспорт спортсмена або свідоцтво про народження;
- паспорт коня (див. Гл.III, Ст.2, п.2.1.2)
1.5.2 Для змагань нижче 4-го рангу подаються до установи, що проводить змагання:
а) попередні заявки – додаток №1 – за 1 місяць до початку змагання;
б) інші документи подаються в ГСК напередодні змагань - в день проведення мандатної комісії:
- остаточна заявка (додаток №1);
- класифікаційні книжки спортсмена з візою лікаря медичної установи (довідкою) та
відміткою про належність до спортивного товариства та установи (приватної особи), за яку
виступає спортсмен;
- страхові поліси;
- паспорт спортсмена або свідоцтво про народження;
- паспорт коня (Див. Гл.III, Ст.2, п.2.1.2).
1.5.3 До змагань не допускаються вершники, які на мандатній комісії не надали всі необхідні
документи, або подали документи не вірно оформлені.
1.5.4 Стартові заявки. (FEI Заг. Регламент. Ст.121)
- Стартові заявки повинні бути подані не пізніше ніж за 2 години до початку жеребкування, час
якого визначається у Програмі змагання, але не пізніше 18 год попереднього дня. Склад команди
визначається письмово представником команди, але не пізніше 18 год дня, що передує
командному змаганню.
- У випадку хвороби вершника або коня, у разі нещасного випадку, можна зробити заявку на заміну
на інших, які були формально заявлені, але не пізніше ніж за годину до старту, при наявності
доповідної ветеринарного (медичного) лікаря, за погодженням головного судді.
2. Ідентифікація коней. (FEI Заг. Регламент. Ст.114)
Організаційний комітет під час прибуття коня на змагання присвоює йому ідентифікаційний номер,
що має бути на коні весь час, коли він знаходиться поза стайнею з метою ідентифікації коня
офіційними особами змагань та стюардами. (Див.: Гл.VII, Ст.7, п.7.3.6).
3. УМОВИ ПРИЙОМУ.
Порядок та умови прийому спортсменів, обслуговуючого персоналу, суддів та коней мають бути
оговорені у Регламенті змагання.

Глава III. УЧАСНИКИ.
1 ВЕРШНИКИ.
1.1 Категорії учасників:
- дорослі
- юніори
- юнаки
- вершники на поні
- діти
- аматори
1.2 Визначення понять:
Діти (ch) – спортсмен, якому на початок календарного року виповнюється 12 років і до кінця
року, в якому йому виповнюється 14 років, а для спеціальних змагань для дітей з 6 до 11 років.
Юнак (J) – вершник, якому на початок календарного року виповнюється 14 років і до кінця року,
в якому йому виповнюється 18 років.
Юніор (Y) – вершник, якому на початок календарного року виповнюється 16 років і до кінця
року, в якому йому виповнюється 21 рік.
Дорослі вершники - спортсмен, якому на початок календарного року виповнюється 18 років та
старші.
Поні-вершник (Р) – вершник, якому на початок календарного року виповнюється 12 років та до
кінця року, в якому йому виповнюється 16 років, і який стартує на поні.
Аматор

1.3 Загальні умови допуску.
1.3.1 Всі вершники до початку змагань повинні бути членами ВФКСУ. (FEI Заг. Регламент. Ст.113)
1.3.2 Якщо вершник за 6 місяців до початку змагання приймав участь у «несанкціонованому» турнірі,

він не може бути допущений до участі у змаганні (FEI Заг. Регламент Ст.113, п.4).
«Несанкціонованим» вважається турнір, що не був внесений до офіційного Календаря ВФКСУ
(обласних, м. Києва та Севастополя Федерацій) та своєчасно затверджений.
1.3.3 Вершник протягом календарного року може виступати одночасно в змаганнях для юніорів та
юнаків, але на різних конях, у разі дотримання вікових умов допуску: 12-14 – у змаганнях серед дітей;
14-18 – у змаганнях серед юнаків; 16-21 рік –у змаганнях серед юніорів; з 18 років – у змаганнях для
дорослих. У випадку проведення змагань в одні й ті ж строки загальна кількість коней на одного
вершника – не більше 2-х, а члени збірної команди України можуть додатково стартувати ще на одному
коні в особистій першості у кожному змаганні.
1.3.4 Вершник має право виступати у змаганнях на конях будь якого власника (коневласника, школи,
клубу та інш.), але результати зараховуються тій організації, яка зазначена у заліковій книжці
спортсмена на поточний рік (крім випадків представлення на мандатну комісію завіреного договору
тимчасової оренди вершника/коня між організаціями\приватними особами).
1.3.5 До участі у командній першості допускаються команди у склад яких входять вершники виключно
однієї області (міста, школи, клубу, коневласників та інш.), що зазначена у заліковій книжці спортсмена.

4. Участь у змаганнях.
4.1 До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які мають спортивний розряд з кінного спорту
(крім змагань кінноспортивних шкіл, баз, клубів, секцій, кінних заводів, що обумовлюється
Регламентом).
4.2 Діти можуть приймати участь у змаганнях для юнаків з конкуру та виїздки з початку календарного
року, в якому йому виповнюється 12 років, а у змаганнях серед юніорів з початку календарного року, в
якому йому виповнюється 14 років. Така участь можлива у виключних випадках за клопотанням
обласних федерацій кінного спорту (федерацій міст Києва, Севастополя, АР Крим), або відповідного
державного обласного керівного органу при наявності медичної довідки ОЛФД, заяви тренера, та при
наявності дозволу батьків на поточний рік, завіреного нотаріально.
4.3 Юнак може приймати участь у змаганнях для юніорів з початку календарного року, в якому йому
виповнюється 16 років і до кінця року, в якому йому виповнюється 18 років. Протягом календарного
року такий вершник в будь якій дисципліні кінного спорту може брати участь у змаганнях як для
юнаків, так і для юніорів але на різних конях. У випадку проведення Чемпіонату для юнаків та юніорів
в одні й ті ж строки, юнак може стартувати в обох змаганнях (за заявкою), але на різних конях, які
допускаються згідно правил змагань. На одному турнірі юнак не може приймати участь у змаганнях
серед юнаків, та у змаганнях для дорослих.
4.4 Юніор може приймати участь у змаганнях для дорослих з початку календарного року, в якому
йому виповнюється 18 років, в тому числі і у змаганнях з триборства рівня 3*зірок; рівня 2* зірок починаючи з року, в якому йому виповнюється 16 років; рівня 1* зірки - з 14 років, однак для цього у
мандатну комісію надається клопотання обласної федерації кінного спорту (міст Києва, Севастополя,
АР Крим), заява тренера, медична довідка про фізичну підготовленість. Протягом одного
календарного року юніор в будь якій дисципліні кінного спорту може брати участь у змаганнях як для
юніорів, так і для дорослих але на різних конях. У випадку проведення змагання в одні й ті ж строки,
юніор може стартувати в обох змаганнях (за заявкою), але тільки на різних конях, які допускаються
згідно правил змагань.
4.5 Поні-вершник має право приймати участь у змаганнях серед юнаків та\або юніорів при умові
досягнення ними відповідного віку та на конях відповідного віку. При цьому спортсмен не втрачає право
стартувати і в якості поні-вершника на поні.
4.6 Аматор

5. Перехід з одного спортивного товариства, установи, федерації до іншої.
Перехід спортсмена з одного спортивного товариства, установи, федерації, клубу та інш., завіряється у
заліковій книжці спортсмена підписом та печаткою установи, до якої він перейшов, і цей запис для
ГСК змагань є єдиним посвідченням його приналежності до даної установи.
6. Відповідальна особа. (FEI Заг. Регламент. Ст.118)
Спортсмен, який виступає на коні, є відповідальною особою і несе за коня юридичну відповідальність.
Якщо на момент подачі заявки спортсмен не досяг 18 років, він повинен мати свого представника
(представник команди, родичі, ветлікар команди, власник коня), про що повідомляться на мандатній
комісії.
7. Захист вершника та медичне забезпечення. (FEI Заг. Регламент. Ст.140, 109).
7.1 Під час знаходження верхи на місці проведення змагань спортсмен-учасник обов’язково носить
застебнутий захисний шолом. (Порушення даної вимоги вершником веде до штрафних санкцій (Див.
Гл. VII, Ст. 7, п.7.3).
7.2 Суддівська колегія, після консультації з офіційним лікарем змагань, може в будь який час
виключити вершника, який не здатен приймати участь у змаганні в наслідок серйозної (або потенційно
серйозної) травми, або за станом здоров’я, як з конкретного змагання, так і з турніру в цілому.

7.3 Медичне обслуговування має бути забезпечене протягом змагань і розповсюджуватись на всіх людей,
які знаходяться на тренувальних та бойових полях, в стайнях, у всіх приміщеннях, що мають відношення
до змагань. Медична допомога також має надаватись при потребі і глядачам.
7.4 На місцях проведення змагань має бути підготовлений медперсонал для надання невідкладної
допомоги і план дії при нещасних випадках, що потребують евакуації постраждалого.
7.5 Польові випробування має обслуговувати, як мінімум, одна машина швидкої допомоги. Оргкомітет
забезпечує наявність бригади лікарів швидкої допомоги, а головний суддя, разом з крос-дизайнером,
забезпечує їй зручний доступ до безпосереднього місця проведення змагання.
7.6 У випадку падіння вершника, що призвело до неможливості самостійного пересування спортсмена
пішки, його має негайно (на місці падіння) оглянути лікар і прийняти рішення або про дозвіл залишити
місце падіння пішки, або про евакуацію вершника машиною швидкої допомоги. Якщо є якісь сумніви
щодо можливості вершника прийняти участь у подальших стартах, він має бути виключеним ГСК.
7.7 До польових випробувань вершники не допускаються без наявності медичної картки, закріпленої на
руці спортсмена. Медична картка повинна мати відомості про групу крові, хронічні захворювання, минулі
травми (особливо голови), наявність алергічної реакції на ліки, статус імунітету від стовбняку. Спортсмен
особисто несе відповідальність за достовірність даних, що надаються у секретаріат змагань під час
мандатної комісії. Персональну відповідальність за допуск вершника на польові випробування з медичною
карткою несе стюард.
8. Форма одягу та привітання. (FEI Заг. Регламент. Ст.122).
8.1 Форма одягу: загальні вимоги (Див, також: Гл. VII Ст.7, п.7.3.1, а також Правила змагань з
окремих дисциплін кінного спорту).
8.1.1 При появі перед публікою, в т.ч. під час огляду маршруту, вершник має бути одягнутим чисто
та охайно. Однак, у будь якому випадку, обов’язкові взуття для верхової їзди, бриджі, сорочка,
краватка. В залежності від погодних умов ГСК може дозволити куртки, або плащі.
8.1.2 Військові, службовці збройних сил можуть виступати як у формі оговореній даними правилами,
так і в уніформі.
8.1.3 Вершники, які одягнуті неналежним чином, мають отримати усне попередження, а при
повторному випадку – письмове.
8.1.4 Під час церемонії нагородження (парадів) форма одягу така ж, як і під час змагань.
8.1.5 Вимоги до обов’язкової форми одягу під час національних, всеукраїнських та обласних змагань
викладені в правилах змагань з кожної дисципліни кінного спорту:
- протектор спини для польових випробувань є обов’язковим. Для категорії вершників «Діти»
протектор спини є обов’язковим під час перебування верхи.
- під час змагань на відкритих полях допускається використання захисного капору від мух, але він
не повинен бути яскравим та не закривати очі коня. Крім того, стюарди після виступу, забов’язані їх
перевіряти з тим, щоб впевнитись у відсутності будь чого забороненого.
8.1.6 Під час спеки ГСК може дозволити виступ в конкурі та триборстві без рединготів.
8.1.7 Особи, які не приймають безпосередньої участі у маршруті (тренери, коноводи та інші особи),
на огляді мають бути також одягнені охайно (заборонені сандалі, шорти).
8.1.8 До старту вершник має впевнитись, що його довге волосся акуратно прибране.
2. Привітання. (FEI Заг. Регламент. Ст.122, Див. також: Гл. VII. Ст. 7, п.7.3.3).
2.1 На всіх змаганнях на бойовому полі вершники повинні ввічливо вітати Президента маршруту,
старшого суддю манежної їзди, якщо ними не дані інші вказівки, а вони, в свою чергу, мають вітати
вершника, який стартує.
2.2 Спортсменам 22-х років та старше дозволяється зняти циліндр/котелок під час привітання на
початку та в кінці манежної їзди, а також під час церемонії нагородження. Спортсмени можуть не
знімати головний убір підчас привітання при виклику на старт. Підйом стеку або явний кивок головою
буде розглядатись в цьому випадку як привітання.
2.3 Під час парадів, церемоній нагородження, привітання бажані, а під час виконання гімнів зняття
чоловіками (дорослими вершниками) головних уборів обов’язкове.
2. КОНІ.
2.1 Допуск до змагань. (FEI Заг. Регламент. Cт. 136)
2.1.1 До змагань з всіх дисциплін кінного спорту допускаються коні, які досягли відповідного віку, що
визначається правилами кожної дисципліни кінного спорту. Вік визначається на 1 січня поточного року
народження коня. Коні повинні бути не нижчі за один метр сорок вісім сантиметрів (1.48) заввишки у
холці без підків.
2.1.2 До змагань всіх рангів (крім закритих змагань секцій, клубів, кінних заводів), допускаються
коні, які мають паспорт спортивного коня України, або міжнародний з RC, виданою ВФКСУ).
Виключенням є допуск коней 4-х років, які мають племінне свідоцтво.
2.1.3 У Регламенті для всіх змагань має бути вказана кількість коней, на яких дозволено виступати
кожному спортсмену.

2.1.4 У змаганнях можуть приймати участь спортсмени на конях, які належать як приватним особам,
так і державним, громадським установам, незалежно від місця знаходження коней та місця
проживання вершника.
2.1.5 Якщо вершник виступає на конях державної установи (школи, бази, секції та інш., про що
зазначено у паспорті коня або у племінному свідоцтві) результат виступу зараховується тільки цій
установі.
2.1.6 При виступі на приватних конях, що підтверджується записом прізвища власника у паспорті
коня, результат зараховується державній, громадській установі, спортивному товариству, обласній
(міським) федераціям, клубу, приватній особі, якщо це підтверджено записом у заліковій книжці
спортсмена з печаткою відповідної спортивної організації або установи.
2.1.7 При проведенні національних, всеукраїнських, та відкритих змагань будь якого рангу, жоден
кінь не може бути допущений до змагань у випадку, якщо він з моменту початку роботи мандатної
комісії) (ДИВ також п. 7.4.3.5 у штрафних санкціях) знаходився під сідлом будь кого, крім вершника,
який на ньому заявляється. Однак коноводу дозволено шагати коня під сідлом (але тільки на довгому
поводі), а також дозволена робота на корді або допомога вершнику з землі осіб, які не є учасниками
даних змагань (наприклад тренер, якщо він не є офіційною особою змагань). Виключення з цього
правила можуть бути застосовані лише у екстраординарних випадках за рішенням головного судді.
(FEI – правила з виїздки, Ст.422, п.3.6, а також див.: Гл.VII, Ст. 7, п 7.3.3.5).
2.1.8 Після прибуття на територію змагань, в день мандатної комісії, ні в якому разі не можна
тренувати коней в місцях, для цього не позначених - тих, що не знаходяться під наглядом стюардів.
2.1.9 Оргкомітет присвоює кожному коню ідентифікаційний номер, який має бути на ньому в будь
який час протягом всього турніру, коли він знаходиться поза стайнею. Аналогічний номер має бути на
деннику коня. (FEI Заг. Регламент, Ст.114).
2.2 Захист коня.
2.2.1 Якщо дія вершника, що стосується безпеки свого коня, коня іншого учасника, або третьої
сторони є більш небезпечною, ніж того допускає сутність конкретного змагання, то така дія буде
кваліфікуватись як небезпечна їзда, та буде відповідно покарана (Див. Заг Регламент, Гл. VII, Ст.7,
п.2.3.19).
2.2.2 Жорстоке поводження з конем (FEI Заг. Регламент, Ст. 142, 141), (Див, також: Гл. VII. Cт 7,
п.7.4.3.4, а також Розділ III Триборство: Гл. II, ст.5, п.5.2).
Ні під час проведення турніру, ні в будь який інший час, ні одна людина не має права жорстоко
поводитись з конем. Поняття «Жорстоке поводження» означає дію, або бездіяльність, які можуть
завдаюти болю, або спричинити невиправданий дискомфорт коню, включаючи будь які дії, що
перелічені нижче, але не обмежуючись тільки ними:
- зловживати стеком – допускати не більше 3-х ударів кряду;
- впливати на коня будь якими пристроями електрошоку;
- зловживати шпорами, або постійно їх використовувати;
- карати поводом, смикаючи за вудила, що знаходяться в роті коня, або будь яким іншим пристроєм;
- стартувати на явно стомленому, кульгавому або травмованому коні;
- «підбивати» коня;
- штучно підвищувати або понижувати чуттєвість будь якої частини тіла коня;
- залишати коня без достатньої кількості корму, води, моціону;
- використовувати будь які предмети або засоби спорядження, що можуть завдавати чрезмірний біль
під час їзди верхи;
- допускати випадки небезпечної їзди та інш.
2.2.3 Штрафні санкції. (Див. Гл. VII. Ст.7)
- У випадку хвороби або травми коня, головний суддя, після консультації з ветлікарем змагань,
приймає рішення що до можливості участі у змаганні.
- Під час проведення змагань з всіх дисциплін кінного спорту головний суддя, Президент маршруту,
старший суддя манежної їзди має право виключити з участі коня, який, на його погляд, кульгає або не
в змозі продовжувати змагання. Дане рішення апеляції не підлягає.
- Член ГСК має право зупинити вершника за небезпечну їзду, їзду на виснаженому коні, надмірне
спонукання втомленого коня, їзду на коні, який явно кульгає, надмірне використання стеку або шпор і
терміново сповістити про це головного суддю.
- Будь яка особа, яка стала свідком жорстокого поводження з конем, повинна терміново сповістити
про це ГСК у формі протесту (FEI Заг. Регламент, Ст.163). Якщо жорстоке поводження зафіксоване
під час змагання, протест подається офіційним особам турніру, якщо в інший час – Генеральному
секретарю ВФКСУ для розгляду дисциплінарною комісією.

ГлаваIV. Ветеринарні паспорти, мікрочипи, огляди, ветеринарні інспекції,
ветеринарна допомога.
1. Паспорти. (FEI Заг. Регламен. Ст.137)

1.1 На кожного коня, заявленого на змагання всіх рангів (крім закритих міських, змагань секцій,
клубів, кінних заводів), надається паспорт спортивного коня України, виданий ВФКСУ, або
міжнародний з RC, виданою ВФКСУ). Виключенням є допуск коней 4-х років, на яких може
надаватися племсвідоцтво.
1.2 За видачу національних паспортів для всіх спортивних коней відповідає ВФКСУ (при умові
заздалегідь оформленого замовлення за відповідною формою). На коня видається тільки один
національний паспорт. Якщо ВФКСУ впевнена що паспорт дійсно був загублений, може бути виданий
новий з поміткою „дублікат”, але з тим же номером, який мав загублений.
1.3 Записи про результати участі у змаганнях заносяться в паспорти коней секретаріатом змагань і
слугують для підтвердження кваліфікації.
1.4 Всі коні, на яких видається паспорт ВФКСУ, повинні мати мікрочип, що відповідає стандартам
ISO 11784 та ISO 11785.
2. Огляди.
2.1 Перший огляд здійснюється ветеринарним лікарем установи, що приймає змагання. Під час
огляду проводиться ідентифікація коня за паспортом, з’ясовується наявність всіх відміток про
необхідну вакцинацію. Список прибулих на змагання коней надається ГСК.
2.2 Інші огляди в період змагань здійснює, при виникненні необхідності, ветлікар змагань.
2.3 У змаганнях з триборства, після фінішу польових випробувань, ветлікар змагань проводить огляд
всіх коней, які приймали участь в кросі. Окрім надання невідкладної ветеринарної допомоги,
ветеринарний лікар має прийняти рішення по кожному коню окремо: чи може кінь самостійно
дістатись до стайні, чи має кінь залишитись на місці для подальшого надання допомоги, чи має бути
доставлений до стайні (ветлазарету) за допомогою автотранспорту.
3. Ветеринарні інспекції.
3.1 Ветеринарні інспекції здійснюються комісією з метою ідентифікації коней та визначення
можливості їх допуску до змагань згідно фізичного стану кожного з них.
3.2 Ветеринарні інспекції проводяться за складеним розкладом не пізніше середини дня, що передує
першому змаганню у складі:
- офіційно призначеного ветеринарного лікаря змагань;
- головного судді;
- мінімум 2 х суддів національної категорії з відповідної дисципліни кінного спорту;
- секретаря.
3.3 Тільки рішення головного судді змагань має силу у відношенні визнання коня непридатним для
участі у змаганнях з причини невідповідності його фізичного стану.
3.4 ГСК, якщо того потребують обставини, за погодженням з ветеринарним лікарем, на свій розсуд
може призначити повторну виводку, що проводиться для коней, які в силу виключних обставин не
змогли пройти першу виводку. У випадку необхідності повторного огляду коня, він проводиться в
спеціально обладнаному місці після закінчення виводки. Остаточне рішення залишається за головним
суддею і оскарженню не підлягає.
3.5 Порядок здійснення ветеринарної інспекції:
- коні представляються на вуздечці. Будь-які інші елементи збруі або спорядження (бинти, попони
та ін.) категорично заборонені. У виключних випадках, за рішенням головного судді, для неспокійних
коней може бути дозволена корда. Ветеринарна інспекція повинна проводитись на рівній, твердій,
чистій, але не слизькій поверхні;
- коня проводять кроком та риссю на вільному поводу (крім спеціального дозволу головного судді
на використання корди) і комісія визначає будь-які ознаки пошкодження шкіри, наявність слідів
травм, нерівномірності ходи, загальний фізичний стан. Не дозволено використання хлиста. До того
моменту, коли кінь звільнить місце ветеринарної інспекції, один з її членів оголошує рішення:
допущений, недопущений, повторний огляд;
- представляє коня спортсмен, який на ньому виступає (крім випадків, узгоджених з головним
суддею); Вершники категорій «Діти», «Вершник на поні», «Юнаки», «Юніори» мають бути у
захисному шоломі. Крім того, носіння захисного шолому під час ветінспекції рекомендується будь
якій особі, яка представляє коня.
3.6 Бажана присутність представника команди, ветлікаря команди, коновода, власника коня.
3.7 Якщо кінь без поважної причини, або без попереднього узгодження з головним суддею, не був
представлений на ветеринарну інспекцію в зазначений Програмою змагань термін, він не допускається
до участі у змаганнях.
3.8 Ветеринарна інспекція відкрита для глядачів.
3.9 Ветеринарна інспекція у змаганнях з триборства:
- перша ветеринарна інспекція проводиться в день, що передує манежній їзді;
- друга ветеринарна інспекція проводиться головним суддею та офіційним ветеринарним лікарем
змагань у день конкуру. Вони мають виключити з подальшого змагання будь-якого коня за кульгання,
або того, що має виснажений вигляд, отримав травми від час змагання.

- на змаганнях короткого формату (CNC) можливе проведення єдиної ветеринарної інспекції перед
конкуром, але тільки при умові, що подолання перешкод проходить тільки після польових
випробувань.
4. Ветеринарна допомога. Під час проведення турніру ветлікар змагань надає допомогу при будьяких зверненнях.

ГЛАВА V. Організація змагання.
1. ЖЕРЕБКУВАННЯ.
1.1 Жеребкування може проводитись як в електронному, так и в звичайному вигляді. Звичайне
жеребкування проводиться у присутності головного судді, або, за його призначенням, одного з суддів,
технічного делегата ВФКСУ, головного секретаря та секретарів, представників команд (спортсменів).
1.2 Особливі умови проведення жеребкування мають бути оговорені у Регламенті змагання.
1.3 Жеребкування під час змагань проводиться напередодні кожного тесту у виїздці, та маршрутів
наступного дня, але не пізніше 18 годин попереднього дня.
На триденних змаганнях з триборства жеребкування застосовується для манежної їзди та польових
випробувань. В триборному конкурі порядок старту має бути зворотнім отриманим місцям, що займають
вершники після кросу.
1.4 Жеребкування порядку старту:
1.4.1 При проведенні особисто-командних змагань.
Для жеребкування всі вершники поділяються на дві групи. В першу групу включаються ті вершники, які
виступають за команду. В другу групу ті, які виступають в особистому заліку.
1.4.1.1 Спочатку проводиться жеребкування серед вершників, які виступають за команду:
- у контейнер складаються номерки у відповідності до кількості команд. Головний секретар викликає
представника кожної команди, який тягне з контейнеру номер. Номер старту кожної команди вноситься в
окремий протокол;
- головний секретар вносить у чистий стартовий протокол прізвища вершників та клички коней
команди, яка має перший стартовий номер у порядку, що визначив представник команди під час заявки
складу команди за добу до початку командного змагання в остаточній заявці. Далі процедура
повторюється для вершників другої, третьої і т.д. команд.
1.4.1.2 По закінченню жеребкування серед вершників, які стартують у командному заліку,
повторюється жеребкування серед тих, хто приймає участь в особистому заліку:
- у контейнер складаються номерки у відповідності до кількості спортсменів, які стартують в
особистому заліку;
- якщо є учасники особистого заліку, які заявлені більш ніж на одному коні, жеребкування проводиться
спочатку серед них. ГСК має відрегулювати їх порядок старту таким чином, щоб між виступами цих коней
був забезпечений інтервал:
- у виїздці – 1 година;
- у конкурі - 10 учасників;
- у триборстві – у межах 8 учасників. Якщо кількість учасників занадто мала, вершник сам має
визначити необхідний проміжок часу для старту в межах максимально можливого.
- головний секретар вносить у стартовий протокол (де вже внесені прізвища спортсмена та кличка коня,
які виступають у командному заліку) на зайві місця послідовно прізвища спортсменів та клички коней, які
заявляються в особистий залік на декількох конях;
- далі жеребкування проводиться серед учасників особистого заліку (за виключенням прізвищ
вершників, які стартують у командному заліку та тих, що заявлені в особистому на декількох конях).
1.4.1.3 Для проведення змагань з виїздки для тестів КЮРів різних рівнів використовується зворотній
порядок старту за результатами кваліфікаційного тесту. В змаганнях «Великий приз спеціальний» та
«КЮР рівня Великого Призу» жеребкування відбувається у зворотному порядку від результатів «Великого
призу» в групах по 5 (п’ять) вершників. Якщо при жеребкуванні в групах по 5 (5) кількість учасників
ділиться на 5 із залишком, то спочатку проводиться жеребкування у найменшій групі, а потім послідовно у
групах по 5 спортсменів. Спортсмени, які поділяють місце у «КЮРі», мають жеребкуватись в одній групі.
Визначення порядку старту у індивідуальних змаганнях відбувається таким чином, щоб проміжок часу між
виступами вершника, якій має двох коней, був не менше однієї години. Якщо кількість учасників занадто
мала, вершник сам має визначити необхідний проміжок часу для старту в межах максимально можливого
1.4.2 При проведенні особистих змагань порядок жеребкування відповідає п. 1.4.1.2 даної статті Правил.

2. Розклад за часом.
2.1 В змаганнях з триборства:
- розклад часу старту має бути доступний для кожного вершника;
- у стартовому протоколі манежної їзди вказується час старту кожного вершника;
- розклад часу старту кожного вершника в польових випробуваннях складається головним секретарем
разом з крос-дизайнером траси напередодні на основі оптимального часу проходження дистанції кросу.
Якщо протягом одного дня (під час проведення змагань в один день) проводиться два та більше

випробувань, кожен кінь має стартувати з інтервалом мінімум 30 хвилин. Якщо польові випробування
проходять до конкуру, то перерва для кожного коня має складати не менше 45 хвилин між фінішом в
польових випробуваннях та стартом у конкурі;
- у конкурі у стартовому протоколі вказуєтеся час початку маршруту.
2.2 В змаганнях з виїздки:
- в стартових протоколах кожного тесту вказується час старту кожного вершника. Після виступу 5–6
вершників передбачається перерва мінімум в 10 хвилин з метою відновлення поверхні манежу. Якщо у
змаганнях приймає участь більш ніж 26 вершників, то після 20 вершників передбачається перерва мінімум
в одну годину.
2.3 В змаганнях з конкуру:
- в стартових протоколах кожного маршруту вказується час початку змагання (старту першого
вершника).
3. Визначення переможців та призерів.
3.1 Переможці та призери турніру визначаються згідно правил змагань з дисциплін кінного спорту, про
що наголошується у Регламенті змагань.
3.2 Особиста першість розігрується тільки у випадку старту не менше трьох учасників. В особистій
першості місця мають (та нагороджуються) спортивні пари, які фінішували у всіх передбачених
Регламентом змагань тестах, маршрутах, та у всіх видах триборства.
3.3 Командна першість розігрується тільки у випадку старту не менше трьох команд. У командній
першості місця мають (та нагороджуються) тільки ті команди, в яких всі залікові учасники фінішували.
4. Оголошення та публікація результатів
4.1 Результат виступу кожного вершника має оголошуватись негайно після фінішу, а у виїздці
бажано після фінішу наступного учасника. На національних стартах результат фіксується на
електронному табло.
4.2 Остаточні технічні результати, підписані головним суддею, розміщуються на території змагань
на дошці інформації.
4.3 Якщо спортсмен не з’явився на старт, або його було виключено до або під час змагань, або він
відмовився під час виступу, в технічних результатах біля його прізвища має бути відповідний запис:
- спортсмен скасував виступ до його початку з поважної причини, прийнятої Головним суддею – не
стартував (withdrawn);
- стартував, але не закінчив виступ - відмовився (retired);
- стартував, але довелося припинити виступ за порушення правил з виїздки - виключений (eliminated);
- спортсмен не вийшов на старт без додаткової інформації – не з’явився (no-shоw);
- недопущений.
5. Паради, церемонії нагородження. (FEI Заг. Регламент. Ст. 125)
5.1 Участь всіх спортсменів у парадах (відкриття, закриття) є обов’язковою, якщо на це не було
іншого розпорядження. Форма одягу повинна бути такою ж, як і під час змагань, однак коням
дозволені бинти.
5.2 Порядок проходження вершників на парадах відкриття визначається за алфавітом назви
території, яку вони представляють. Вершники установи, що проводить змагання, проходять на параді
відкриття останніми. Під час особисто-командних змагань на параді закриття команди проходять у
порядку зайнятих місць.
5.3 Головний суддя призначає командуючих парадами з числа переможців попередніх аналогічних
змагань, або з числа найдосвідченіших вершників.
5.4 ГСК перед парадом закриття визначає з числа переможців та призерів вершників, яким надається
право опустити прапор змагань.
5.5 Участь вершників у церемоніях нагородження переможців та призерів змагань бажана на коні,
який стартував під даним вершником. У випадку використання подіуму, вершників спішуються, а
коней тримає помічник.
5.6 У випадку відсутності вершника на параді закриття (церемонії нагородження) без поважних
причин і без дозволу головного судді, спортсмен позбавляється нагород, пам’ятних призів, та отримає
попередження. Оргкомітет повинен визначити у Регламенті та Програмі змагань кількість призерів
(призових місць), які мають прийняти участь в церемонії нагородження. Якщо про це не наголошено,
то на церемонію виїжджають всі призери. Участь головного судді у нагородженні є обов’язковою (у
виключних випадках він доручає це одному з членів ГСК). Якщо церемонія нагородження
проводиться після кожного тесту (маршруту), то нагородження переможців та призерів здійснює
старший суддя манежного тесту (Президент маршруту).
5.7 Головний суддя (старший суддя манежної їзди або Президент маршруту) вручає медалі та
нагороди до того, як вручаються будь-які інші нагороди або призи від Оргкомітету/спонсорів.
5.8 Нагорода розетками та призовими попонами здійснюється стюардом змагань до початку параду
або церемонії закриття/нагородження.

5.9 Церемонія нагородження починається з вершника, який посів останнє призове місце. На честь
Чемпіона (Володаря Кубку) виконується гімн України.
5.10 Під час церемонії нагородження коні не повинні бути в попонах, за виключенням попон, що
надаються спонсорами змагань. Допускаються бинти.
5.11 З метою безпеки не дозволяється включати дуже гучну музику.

VI ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ЗМАГАНЬ З КІННОГО СПОРТУ. (FEI Заг. Регламент. Ст. 144)
1.Загальні положення.
Офіційними особами змагань з кінного спорту вважаються:
- члени суддівської колегії змагання;
- технічний делегат ВФКСУ;
- члени Оргкомітету змагання;
- представник команди;
- лікар, ветлікар змагання.
Суддівська колегія змагання складається з ГСК та членів суддівської колегії. (FEI Заг. Регламент. Ст.
159). До складу ГСК включаються: головний суддя та всі судді відповідної дисципліни кінного спорту,
курс (крос)-дизайнери, головний секретар, ветлікар змагань, шеф-стюард. Для ДКП ще включаються
техделегат з ДКП та голова веткомісії з ДКП.
2. Вимоги до мінімального кількісного складу та кваліфікації членів ГСК та офіційних осіб
змагань з кінного спорту:
А) При проведенні національних, всеукраїнських, фіналів регіональних (зональних)
змагань:
з виїздки:
- 3 судді національної або міжнародної категорії з виїздки, в тому числі бажано один,
який не мешкає на території України;
- 1 суддя першої категорії з виїздки;
- 2 судді другої категорії;
- 3 стюарда – з них 1 шефстюард (бажано міжнародної категорії);
- 8 секретарів – з них 1 головний секретар
- 1 ветлікар
з конкуру, триборства:
- 2 судді національної або міжнародної категорії з конкуру (триборства)
- 3 судді не нижче 2-ї категорії;
- 3 стюарда – з них 1 шеф-стюард (бажано міжнародної категорії)
- 1 курс-дизайнер (для триборства курс та крос-дизайнери)
- 2 секретаря – з них 1 головний секретар
- 1 ветлікар
з ДКП
-3 судді національної або міжнародної категорії
- 4 ветлікаря, з них 1 голова веткомісії, 1 лікуючий
- 1 секретар
- 2 стюарда, з них 1 шеф-стюард
- 1 техделегат
Б) При проведенні етапів всеукраїнських змагань, відкритих зональних (регіональних)
змагань
з виїздки
- 1 суддя національної або міжнародної категорії з виїздки (в т.ч. бажано один, який
не мешкає на території, де проходять змагання);
- 2 судді першої категорії з виїздки;
- 2 судді другої категорії;
- 2 стюарда;
- 1 ветлікар;
- 6 секретарів, з яких 1 головний.
з конкуру та триборства:
-1 суддя національної категорії або міжнародної категорії з конкуру (триборства);
- 2 судді, з них один не нижче 2-ї категорії)
-1 курс-дізайнер не нижче 1 категорії; (для триборства - курс та кросс-дизайнери)
- 2 стюарда;
- 1 ветлікар;
- 1 секретарь)

з ДКП:
- 1 суддя національної або міжнародної категорії;
- 2 судді 1-2 категорії;
- 1 техделегат;
- 4 ветлікарі;
- 2 стюарда;
- 1 секретар.
В\ При проведенні відкритих обласних, відкритих клубних змагань
з виїздки
1 суддя національної або міжнародної категорії з виїздки (в т.ч. бажано один, який не
мешкає на території, де проходять змагання
- 1 судді першої категорії з виїздки;
- 1 судді другої категорії;
- 4 секретаря, з яких 1 головний.
- 1 стюард
- 1 ветлікар
з конкуру та триборства:
-1 суддя не нижче 1-ї категорії з конкуру (триборства)
- 1 суддя не нижче 2-ї категорії
- 1 суддя 3-ї категорії
- 1 головний секретар
-1 курс-дізайнер не нижче 2-ї категорії; (для триборства - курс та кросс-дизайнери)
- 1 стюард;
- 1 ветлікар;
з ДКП:

Г) При проведенні закритих: міських, клубних, змагань шкіл у складі суддівської колегії
має бути мінімум:
- з дисциплін кінного спорту - 1 суддя не нижче 2-ї категорії: 2 судді 3-ї категорії; 1 курсдизайнер 2-ї або вище категорії; 2 секретаря, один з яких головний.
- у ДКП мінімум 1 суддя національної або міжнародної категорії, 3 судді першої та нижче
категорій, 4 ветлікарі, 2 стюарда, 1 секретар, 1техделегат.
Відкритими вважаються змагання, в яких прийняли участь як мінімум три команди\спортсмена, члени
яких не мешкають на території, де вони проводяться.

3. Судді. (FEI Заг. Регламент. Ст.144)
3.1.Загальні вимоги.
3.1.1 Суддя є членом ГСК.
3.1.2 Вимоги до звання судді, перелік суддівських категорій та порядок їх присвоєння, вимоги до
ведення обліку роботи суддів викладені у діючий редакції «Положенні про суддів з кінного спорту»,
що затверджується Правлінням ВФКСУ.
3.1.3 Суддя призначається на національні та всеукраїнські турніри Всеукраїнською Федерацією
кінного спорту України за поданням Голови Колегії суддів України, на змагання 3-го та нижче рангів
– Оргкомітетами.
3.1.4 З метою надання суддям України можливості підвищувати свій фаховий рівень, суддям не
нижче 1-ї категорії надається право брати участь у змаганнях у якості спортсмена тільки у тих видах
програми (маршрутах, їзді), де він не є суддею.
3.2 Головний суддя.
3.2.1 Призначається за поданням Голови Колегії суддів ВФКСУ або обласних федерацій та
федерацій м. Києва, Севастополя, АР Крим за погодженням з державним керівним органом. До
початку змагань, разом з представниками Оргкомітету та організації, що їх проводить, визначає
готовність міст змагань:
- наявність обладнання бойового та поля для розминки (Див. Правила змагань з виїздки, конкуру,
триборства);
- готовність місць розміщення коней, ветеринарного лазарету;
- готовність місць розміщення учасників, суддів, обслуговуючого персоналу;

- готовність місць роботи суддів: наявність кабін для суддів з виїздки, боксу для суддів з конкуру та
триборства;
- готовність та обладнання місць роботи секретаріату (наявність кімнати, оргтехніки (ЕОМ, принтер,
сканер, ксерокс), канцтоварів, секундомірів;
- наявність та обладнання місць розміщення глядачів;
- наявність заявок на медобслуговування змагань (швидка допомога);
- наявність радіофікації місць змагань в т.ч. і для проведення КЮРу;
- наявність пункту харчування;
- підписує акт прийому спортивних споруд, траси польових випробувань.
3.2.2 Керує роботою ГСК, мандатної комісії.
3.2.3 Забезпечує, під час проведення змагань, безперечне дотримання учасниками, суддями,
тренерами, представниками команд, обслуговуючим персоналом Правил змагань з кінного спорту,
Регламенту змагання;
3.2.4 Керує роботою суддівської бригади, головного секретаря:
- проводить суддівські наради;
- має бути присутнім на жеребкуванні (або особисто доручає цю функцію одному з
найдосвідченіших суддів);
- підписує технічні протоколи результатів змагань;
- складає звіт про роботу всіх членів суддівської бригади та надає його до Колегії суддів ВФКСУ
(обласних, міських федерацій кінного спорту).
3.2.5 Організує та проводить брифінги, наради, разом з представниками організацій, що проводять
змагання та членами Оргкомітету.
3.2.6 Організує проведення парадів відкриття та закриття змагань: призначає командуючих
парадами, визначає кількісний склад учасників парадів.
3.2.7 Організує надання інформації про змагання представникам засобів масової інформації.
3.2.8 Координує роботу автотранспорту по перевезенню спортсменів, суддів, обслуговуючого
персоналу до місця змагань та роботу по їх розміщенню.
3.2.9 Координує роботу швидкої допомоги.
3.2.10 Складає звіт про результати проведення змагань, дає оцінку якості підготовки місць і надсилає
його до відповідних керівних органів.
3.2.11 Несе персональну відповідальність за інформування відповідних організацій та установ про
представників, на яких під час змагань були накладені будь-які стягнення.
3.2.12 Аналізує та оцінює роботу кожного судді.
3.2.13 Здійснює прийом траси польових випробувань та підписує акт прийому разом з медичним та
ветеринарним лікарями в день мандатної комісії.
3.2.14 Складає таблицю зайнятості суддів на весь період змагань.
Головний суддя має право:
- відмінити змагання, якщо до їх початку місця проведення не були готові;
- відмінити або перенести час стартів, якщо стан ґрунту або атмосферні умови є небезпечними для
учасників; (FEI Заг.Регламент. Ст. 109, п. 12)
- дати дозвіл на використання бойових полів для розминки;
- позбавити спортсмена права подальшої участі у змаганнях у зв’язку з кульганням коня, явною
непідготовленістю коня, або вершника.
- вжити міри до представників команди, які не забезпечили дотримання належного порядку як на
території проведення змагань, так і на місцях проживання своїх спортсменів, або обслуговуючого
персоналу;
- виключити (дискваліфікувати) учасників, які допустили грубість, нетактовну поведінку по
відношенню до суддів, інших спортсменів, тренерів, членів Оргкомітету, обслуговуючого
персоналу змагань, глядачів, або грубість по відношенню до коней, та з інших причин;
- надавати у колегію суддів ВФКСУ (обласних федерацій) подання про застосування до суддів,
тренерів, спортсменів штрафних санкцій, обумовлених Правилами, або «Положенням про
колегію суддів ВФКСУ»;
- давати дозвіл на заміну вершника або коня в команді у випадку хвороби, або при нещасному
випадку на тих, хто був формально заявлений, але не пізніше, ніж за годину до старту при
наявності доповідної ветеринарного, медичного лікаря змагань;
- в сумнівних випадках приймати рішення на користь учасника.
3.3. Президент маршруту:
3.3.1 Здійснює керівництво роботою:
- суддів: на канаві, на полі, секундометристів, суддів які працюють з системою електронного
обліку часу, судді-інформатора;
- секретарів, які ведуть протоколи проходження маршруту;
- курс-дизайнера.

3.3.2 Перевіряє готовність бойового поля перед маршрутом, наявність суддів на робочих місцях,
секретарів, швидкої допомоги, секундомірів, радіофікації, стартових протоколів у суддів.
3.3.3 Визначає, разом з курс-дизайнером, швидкість руху по маршруту.
3.3.4 Приймає від курс-дизайнера маршрут.
3.3.5 Керує діями вершника під час руху по маршруту та діями суддів і секретарів шляхом
використання дзвінка.
3.3.6 Несе персональну відповідальність за вірність визначення результатів проходження кожним
вершником дистанції маршруту та їх внесення секретарем у робочі технічні протоколи.
3.3.7 Відповідає за підготовку документів для церемонії нагородження переможців та призерів
маршруту.
3.3.8 Несе персональну відповідальність за правильність підрахунків результатів виступу
вершників та правильність перенесення результатів виступу кожного вершника, зафіксованих
відомостях, до зведеного протоколу та до надрукованих технічних результатів.
має право - з метою забезпечення безпеки життя та здоров’я вершника та коня зупиняти
вершника, який не має реальних шансів зайняти високе місце та, на думку Президента маршруту, є
технічно не є підготовленим (спортсмен, так/або кінь).
3.4 Старший суддя з виїздки.
3.4.1 Перевіряє перед їздою, на яку він призначений, готовність місця змагань: наявність та вірність
розміщення суддів відповідно до складеної головним суддею таблиці зайнятості суддів, наявність
комплекту протоколів їзди та їх відповідність діючим тестам ФЄІ, стартових протоколів, готовність
радіофікаційної системи, наявність секундомірів, дзвонику.
3.4.2 Контролює під час їзди, на яку він призначений, наявність на робочому місці та роботу
секретарів суддів.
3.4.3 Несе персональну відповідальність за правильність підрахунків результатів виступу
вершників та правильність перенесення результатів виступу кожного вершника, зафіксованих в
суддівських протоколах, до зведеного протоколу та до надрукованих технічних результатів.
3.4.4 Має виключне право:
- на прийняття рішення про зняття вершника під час їзди, яке не підлягає оскарженню;
- на прийняття рішення про наявність під час їзди помилки у вершника, за яку або вершник
штрафується автоматично, або зупиняється сигналом дзвону;
- на прийняття рішення про необхідність мати помічника, в обов’язки якого входить сповіщати
суддю про всі помилки „в схемі ”, або в „вправі”.
4. Судді.
4.1 Суддя з виїздки.
- Працює у складі ГСК під керівництвом головного судді, а під час суддівства конкретної їзди
працює під керівництвом старшого судді їзди.
- Займає відповідне робоче місце за 15 хвилин до початку чергової їзди.
- Перевіряє наявність в робочій папці стартового протоколу та підписаних бланків їзди.
- Має знати програму їзди, правила оцінки кожної фігури, правила змагань з виїздки.
- Оцінює кожну виконану вершником, у відповідності до схеми їзди, фігуру, і виставляє оцінку в
протокол їзди.
- Ставить свій підпис на протоколах їзди кожного вершника та під оцінками, що були виправлені
ним самим одразу після закінчення їзди.
4.2 Суддя на перешкоді польових випробувань.
- Працює під безпосереднім керівництвом головного судді.
- Займає своє робоче місце не пізніше ніж за 15 хвилин до старту першого вершника.
- Не допускає подолання перешкоди вершником:
- який не має на голові захисного шолому;
- у випадку руйнування перешкоди попереднім вершником при неможливості її відновлення до
моменту наближення чергового спортсмена;
- який має три непідкорення коня на даній перешкоді;
- який має падіння.
- Викликає швидку допомогу у разі нещасного випадку на «його» перешкоді.
- Викликає робочу бригаду у разі руйнування перешкоди і неможливості її відновлення своїми
силами.
- Заносить результати долання даної перешкоди кожним вершником у протокол.
- Несе персональну відповідальність за правильність прийнятих рішень та занесення результатів
кожного спортсмена до протоколу.
- Звітує перед секретарем з триборства про записані результати долання його перешкоди.
4.3 Суддя стартер (фінішер).
- Працює під керівництвом Президента маршруту, головного судді з триборства

- Стартер, після сигналу “на старт”, піднімає прапор та швидко опускає його у момент, коли кінь
порівняється з ним погруддям.
- Фінішер піднімає прапор після подолання останньої перешкоди маршруту і швидко опускає його у
момент, коли кінь порівняється з ним погруддям.
4.4 Суддя на канаві (конкур).
- Працює у складі Г С К.
- Має виключне право на прийняття рішення про наявність заступу на рейку (смужку), що обмежує
розмір канави.
- Займає своє робоче місце не пізніше ніж за 5 хвилин до старту першого вершника.
- Перевіряє стан смуги на приземленні та при необхідності відновлює її цілісність та сповіщає про це
Президента маршруту піднятим прапорцем.
4.5 Суддя на конкурному полі.
Працює під безпосереднім керівництвом курс-дизайнера:
- допомагає в обладнанні конкурного поля;
- після руйнування перешкоди допомагає в її відновленні і відповідає за вірність відновлених
розмірів перешкоди.
- на місці фіксує всі руйнування перешкод під час руху вершника по маршруту та піднятим
прапорцем сповіщає про це Президента маршруту.
4.6 Суддя секундометрист.
- Працює під безпосереднім керівництвом Президента маршруту;
- До обов’язків входить:
- запускати секундомір під час відмашки прапором суддею стартером та зупиняти час в момент
фінішу;
- зупиняти та пускати секундомір під час переривання руху по маршруту тільки за командою
Президента маршруту;
- за наявністю електронної системи обліку часу працює під керівництвом старшого судді
(Президента маршруту), відповідає за її справність і вірність використання.
5.Секретар змагань.
5.1 Головний секретар.

- Працює безпосередньо у складі ГСК під керівництвом головного судді.
- Організовує роботу членів мандатної комісії (розподіляє ділянки роботи секретарів під час мандатної
комісії, складає протоколи та підписує їх у головного судді).
- Здійснює керівництво роботою секретарів і призначає секретарів суддів з виїздки.
- Особисто відповідає за дотримання пунктів правил змагань та Регламенту змагання що до допуску
учасників та коней.
- Призначає секретаря ветеринарної інспекції та забезпечує інспекцію відповідними документами.
- Організовує інформування (усне та письмове) про попередній результат виступу кожного
спортсмена не пізніше фінішу наступного вершника.
- Організовує та проводить жеребкування.
- Організовує друк стартових протоколів, технічних результатів кожного змагання та забезпечує їх
наявність на дошці інформації.
- Організовує забезпечення суддів технічними результатами не пізніше ніж через 0,5 години після
закінчення кожного змагання.
- Організовує забезпечення інформаційними матеріалами (стартовими протоколами, технічними
результатами) представників організацій, які проводять змагання, представників команд.
- Організовує заповнення грамот, дипломів.
- Забезпечує, після закінчення змагань, видачу технічних результатів представникам команд,
представникам організації, що проводить змагання, ВФКСУ.
- Складає графік руху вершників на трасі польових випробувань.
- Відповідає за підготовку документів для церемоній нагородження.
- Організовує підрахунок результатів виступу кожного спортсмена, занесення даних до зведеної
відомості, електронної бази даних, та до зведеної відомості на дошці інформації.
- Забезпечує засобами радіофікації суддів, стюардів та секретаріат.
Секретар.

- Заповнює протоколи манежної їзди на кожного учасника та оформлює папки з протоколами для
кожного судді.
- Під час манежної їзди працює поряд з суддею і вносить у протокол відповідні записи
- Друкує стартові протоколи.
- Заносить результати виступів кожного спортсмена в зведену відомість (в електронному та
паперовому вигляді).
- Веде робочі протоколи кожного маршруту.
- Формує підбірки технічних результатів для кожної команди.
- Розмножує стартові протоколи та схеми конкурів і забезпечує ними як суддів, так і глядачів.

- Вносить до залікових книжок спортсмена та у паспорти спортивного коня результати виступів
6. КУРС (КРОС)-ДИЗАЙНЕР. (FEI Заг. Регламент. Ст.151)
- Курс-дизайнер безпосередньо відповідає перед Президентом маршруту (головним суддею в
триборстві) за складання схеми маршруту, встановлення перешкод та за вимірювання дистанції
маршруту.
- Після того, як курс-дизайнер буде впевненим в готовності маршруту, він сповіщає про це
Президента маршруту.
7. СТЮАРД. (FEI Заг. Регламент. Ст.155, а також Керівництво для стюаордів)
Будь яке змагання з дисциплін кінного спорту має обслуговуватись певною кількістю стюардів (Див.
Гл.VI, Ст.2 Вимоги до кількісного складу). Всі вони повинні мати пов’язки або беджі і мати вільний
доступ до всіх зон: стайні, тренувальні та розминочні поля, манежі та інших місць, що заходяться під
контролем Оргкомітету.
Шеф-стюард.
- Шеф-стюардом призначається найдосвідченіший стюард з списку, затвердженого ВФКСУ на
поточний рік.
- Шеф-стюард відповідає за всі питання стюардингу, що відносяться до змагань. Він є членом ГСК та
співпрацює з членами Оргкомітету змагань.
- Працює у складі ГСК під безпосереднім керівництвом головного судді.
- Координує роботу команди стюардів.
- Відповідає, разом з Оргкомітетом, за забезпечення безпеки стайнь під час змагань.
- Забезпечує організацію ветеринарної інспекції та порядок її проходження;
- Терміново доповідає Головному судді про всі порушення, що мають місце під час змагань;
- Після закінчення турніру надає Головному судді звіт про роботу стюардів в цілому та про всі
інциденти, що мали місце протягом турніру.
Стюард.
- Працює у складі ГСК під безпосереднім керівництвом шеф-стюарда.
- Має бути присутнім, коли тренувальні та поля для розминки відкриті для роботи.
- Забезпечує перевірку спорядження вершника та коня (Див. Правила з дисциплін кінного спорту).
- Під час всього турніру в стайнях, на тренувальних, полях для розминки та в усіх інших місцях, що
знаходяться під контролем Оргкомітету, стюард повинен допомагати учасникам в проведенні
коректного тренування.
- Своєчасно втручається у сумнівні ситуації з метою попередження порушення Правил змагань,
Регламенту та загальних принципів поведінки, стандартів спортивної етики, жорстокого поводження з
конем як з боку спортсмена, так і інших відповідальних осіб (Див FEI. Заг.Регламент. Ст. 118).
- Несе персональну відповідальність за наявність медичних карток та захисних жилетів у вершника,
який стартує на польових випробуваннях, а також за наявність захисних жилетів вершників категорії
«діти» під час знаходження верхи.

8. Ветеринарний лікар змагань. (FEI Заг. Регламент. Ст.154)
- Ветеринарний лікар змагань працює у складі ГСК.
- Керує діями членів ветеринарної комісії.
- Проводить огляд та ідентифікацію коней під час виводки.
- Проводить огляд коней після польових випробувань.
- Організовує ветеринарну допомогу коням під час змагань.
- Приймає трасу польових випробувань і підписує акт прийому разом з головним суддею та курсдизайнером.
9. Представник. (Див. Гл. VII, Cт.5, п.5.2, а також FEI Заг. Регламент. Ст. 20).
- Призначається для представлення команди (особистостей) на змаганнях відповідних категорій
установою, що відряджає. Прибуває на місця змагань для проходження мандатної комісії у визначений
Програмою змагань час.
- Представляє на мандатну комісію всі документи, які вимагаються даними Правилами.
- Підписує остаточну заявку, і несе персональну відповідальність за вірність внесених до заявки даних.
У випадках наявності невірних даних представник отримує письмове попередження – жовту картку
- Подає до ГСК протести, скарги, на що має виключне право.
- Відвідує всі наради, що організовуються ГСК та Оргкомітетом, жеребкування.
- Може проводити заміну вершників та коней у разі виникнення необхідності (нещасних випадків,
захворюванні вершника або коня) за письмовим погодженням головного судді, ветеринарного
(медичного) лікаря змагань не пізніше ніж за 1 годину до початку змагань.
- Представник несе персональну відповідальність за:
- загальне керівництво питаннями, пов’язаними як з спортсменами (включаючи їх спортивну
форму, поведінку – особливо тих, кому ще не виповнилось 18 років, розміщення, харчування, форму
одягу, дотримання пунктів Правил змагань), так і з їх конями (розміщення, харчування, лікування,

ковку, фізичну та спортивну підготовленість), дотримання правил техніки безпеки всіма членами
команди, в т.ч. обслуговуючим персоналом;
- надання уточнених заявок на старт наступного дня не пізніше 30 хвилин після фінішу останнього
учасника змагань поточного дня.
- надання секретаріату прізвищ спортсменів та клички коней, які виступають у командному заліку
(Див. Гл. V, п. 1.4 );
- участь вершників у нарадах, церемоніях нагородження;
- отримання, по закінченню змагань необхідної документації (паспортів коней своєї команди та
технічних результатів) що передаються представником команди в організацію, що відряджає;
- Має виключне право ознайомитись з записами у робочих протоколах проведеного змагання і
звертатись до ГСК з скаргами, протестами з цього приводу не пізніше ніж за 30 хвилин після фінішу
останнього учасника даного змагання;
- Має право бути присутнім на розминці вершника.

Глава VII. ПРАВОВА (ЮРИДИЧНА СИСТЕМА).
1.Загальні положення. (FEI Заг. Регламент. Ст.157
1.1 Правова система передбачає права та відповідальність офіційних осіб, які призначаються у
відповідності до діючих Правил, Регламентів змагань, юридичну силу та відповідальність офіційних та
інших осіб, призначених на змагання; шкалу штрафних санкцій, процедуру подачі протестів на дії
осіб, які знаходяться під юрисдикцією ВФКСУ.
1.2 Змагання мають бути справедливими для всіх спортсменів. Для досягнення цієї мети на допомогу
офіційним особам, які виконують свої обов’язки у відповідності до Правил, дозволяється
використовувати всі доступні технічні засоби, включаючи офіційну відео зйомку, однак не
обмежуючись нею (офіційною відео зйомкою вважається відеозапис ТВ або відео-компанії, які
запрошені Оргкомітетом). АБО особою, визначеною Оргкомітетом
Щоб відеозаписи були прийняті для розгляду протесту, вони мають надатись у певний (до початку
наступного випробування даного змагання) проміжок часу. Якщо одна з сторін ґрунтується на відео
доказах, що можуть вплинуть на розподілення місць у змаганні після того, як результати були
опубліковані, такі відеозаписи мають містити безперечні підтвердження того, що рішення було
невірним.
Використання відео завжди має бути в межах Правил змагань і ні при яких обставинах не змінювати
їх.
2. Конфлікт інтересів (FEI Заг. Регламент. Ст.158)
Поява конфлікту інтересів базується на припущенні, що особа, уповноважена ВФКСУ, має, або може
мати один, або декілька інтересів, що впливають, або можуть вплинути на мотивацію його дій.
Необхідно уникати конфліктів інтересів де це практично можливо. Однак буває, що конфлікт інтересів
пов'язаний з досвідом та знаннями, що необхідні для кваліфікованої роботи в якості офіційної особи. В
цьому випадку баланс між конфліктом та досвідом регулюється Діючими Правилами (Див. Гл. VI, Ст.
3, п. 3.1.40

3. Права та обов’язки учасників змагань. (Див. Гл.VII. Ст. 5, п.5.3)
3.1. Права учасників змагань:
- громадянин України, який є членом ВФКСУ, має право подати заявку на участь в будь-якому турнірі,
що проводиться на території України.
- громадяни іноземної держави мають право приймати участь у «відкритих» змаганнях, що
обумовлюється Регламентом змагання.
- учасник змагань має право: через представника своєї команди отримати відповідь від офіційної особи
турніру на будь-яке питання щодо проведення змагань; подати протест або скаргу; протягом змагань
використовувати надані організаційним комітетом споруди згідно з встановленим на змаганнях
порядком; ознайомитися з результатами змагань по їх завершенні.
- всі члени команди мають право спостерігати за ходом змагань з відведених для них місць.
3.2 Обов’язки учасників змагань.
Учасник змагань зобов’язаний:
- знати та виконувати ці Правила, пункти «Регламенту», «Кодекс поведінки по відношенню до коня»;
- на вимогу ГСК надати пояснення щодо будь-якого інциденту, що стався протягом турніру;
- вжити всі можливі заходи для безпеки людей, які знаходяться у безпосередній близькості від його
коня.
3.3. Учасникам змагань заборонено:
- у будь-якій формі проявляти грубість по відношенню до коня;
- втручатися в роботу суддів, зовнішньо проявляти невдоволеність суддівством, або неповагу до суддів;
- у будь-якій формі проявляти неповагу до працівників установи, що приймає змагання, глядачів,
працівників засобів масової інформації.
4. Головна суддівська колегія. (FEI Заг. Регламент. Ст.159)

4.1 ГСК має бути доступна протягом всього турніру.
4.2 При розгляді протестів, пов’язаних з ветеринарними питаннями, ГСК обов’язково радиться з
ветлікарем змагань.
4.3 ГСК протягом турніру може накладати наступні штрафні санкції:
- Попередження (усне та письмове – жовта картка);
- Виключення;
- Дискваліфікація.
Всі рішення мають бути доведені до зацікавлених осіб, та відмічені у звіті головного судді.
4.4 Апеляції на рішення ГСК не приймаються до розгляду в наступних випадках (але не обмежуючись
перерахованими):
- 4.4.1 коли рішення стосується того, що відбулось під час змагання, або виставлення оцінок за виступ
(наприклад: чи була зруйнована перешкода; чи було непідкорення коня; чи було руйнування перешкоди
внаслідок закидки чи стрибка; чи було падіння вершника\коня; чи був вольт в системі, чи кінь
відмовився стрибати; чи убіг кінь з поля; який час був затрачений на гіт; чи була перешкода подолана у
встановлений час; чи заслуговує вершник штрафних санкцій за обраний шлях маршруту та інш.);
- 4.4.2 виключення\дискваліфікація коня по ветеринарним показникам, в т.ч. відмова від допуску на
змагання під час ветінспекції;
- 4.4.3 виключення\дискваліфікація спортсмена по медичним показникам\фізичній формі;
- 4.4.4 отримання попередження (усного, письмового – жовта картка).
5. Скарги.
5.1 Подаються представниками команди (у випадку їх відсутності тренером або самим спортсменом),
ветлікарями команд, суддями до ГСК на ім’я головного судді у письмовому вигляді за своїм підписом
(підписами свідків) на:
5.1.1 поведінку спортсменів, тренерів, представників, обслуговуючого персоналу, членів ГСК або
Оргкомітету;
5.1.2 умови утримання коней;
5.1.3 умови розміщення учасників;
5.1.4 стан грунту бойового або розминочного полів.
5.2 Головний суддя, разом з адміністрацією установи що проводить змагання, має вжити всіх
можливих заходів що до усунення зазначених у скарзі фактів.
5.3 Всі скарги, що визначені ГСК як задоволені, обов’язково відмічаються у звіті головного судді.
6. Протести (апеляції). (FEI Заг. Регламент. Ст.163, 165)
6.1 Протести можуть бути подані на будь яку особу, яка задіяна у змаганнях, що проходять під
егідою ВФКСУ, у випадках порушення статуту ВФКСУ, Правил змагань, принципів поведінки,
правил чесної спортивної боротьби.
6.2 Протести можуть подаватись тільки Президентами обласних (міст Києва та Севастополя)
федерацій, офіційними особами турніру, представниками команд, особами відповідальними за коней
(у випадку відсутності представника команди – вершник, коневласник) - крім випадків жорстокого
поводження з кіньми - ці протести може подати будь яка особа.
6.3 Протести можуть прийматись тільки уповноваженим органом, який має право його розглядати в
період своєї юрисдикції: ГСК, Генеральним секретарем ВФКСУ (секретарями обласних федерацій).
6.4 Протести на нижче перелічені випадки подаються виключно до ГСК:
- протести що до допуску вершника або коня, стану арени подаються не пізніше 30 хвилин до
початку відповідного змагання (маршруту, їзди);
- протести щодо окремої перешкоди, схеми, довжини маршруту подаються не пізніше 15 хвилин до
початку відповідного маршруту;
- протести щодо перешкод або маршрутів у триборстві подаються не пізніше 18-00 вечора дня, що
передує дню початку відповідного виду триборства;
- протести щодо порушень або інцидентів під час змагання, або результатів при розподіленні по
зайнятих місцях, подаються не пізніше 30 хвилин після оголошення результатів;
- протести щодо розбіжностей в інтерпретації Правил змагань подаються не пізніше 30 хвилин
після оголошення відповідного рішення про використання даного правила.
6.5 Протести, що не мали безпосереднього відношення до періоду змагань, подаються Генеральному
секретарю ВФКСУ не пізніше 14 днів після інциденту що відбувся, або закінчення відповідного
змагання.
6.6 Протести надаються в письмовому вигляді з підписом особи, яка подає протест з описом
інциденту що відбувся, включаючи прізвища свідків.
6.7 Будь яка особа, яка подає протест, має, по можливості, забезпечити присутність свідків інциденту
або інших видів порушень, та просити їх свідчити проти особи яка допустила порушення, або
отримати від них письмову заяву правильно підписану та з вказівкою прізвища очевидця та його
адреси.
6.8 Перед винесенням ГСК рішення по протесту необхідно перевірити всі свідоцтва (усні або
письмові) що вона має в своєму розпорядженні, заслухати всі зацікавлені сторони, прийняти до уваги

всі матеріали, і в усіх випадках спромогтися винести справедливе та неупереджене рішення. У
випадку, якщо одна із сторін стверджує що особа, яка апелює, не має відповідних повноважень або
ставить під сумнів його юрисдикцію, спочатку необхідно розглянути всі аргументи з цього приводу та
винести рішення про правомірність апеляції до початку розглядання справи по суті.
6.9 Не приймаються протести (апеляції) на рішення суддівської колегії (Див. п. 4 даної ст.)
6.10 Суддівська колегія повинна передати справу в юридичний Комітет ВФКСУ у випадках, що
стосуються можливого зловживання по відношенню до коня і розгляд яких не потребує прийняття
негайного рішення під час турніру, а також у випадках, рішення по яким передбачає більш серйозне
покарання ніж те, яке може застосувати ГСК.
6.11 Всі випадки надходжень протестів та результати їх розгляду відображаються в звіті головного
судді.
7. Штрафні санкції. (FEI Заг. Регламент. Ст.169)
7.1 Застосовуючи відповідні штрафні санкції необхідно, разом з фактами, що відносяться до
інциденту, враховувати наступне:
- чи призвела дана дія до несправедливої переваги порушника;
- чи нанесла дана дія матеріальні збитки будь якій зацікавленій особі або структурі, що задіяна в
спортивних інтересах;
- чи призвела дана дія до поганого поводження з конем;
- чи дана дія принизила гідність, честь будь якої особи, задіяної в спорті;
- чи стала дана дія підставою для шахрайства, насильства, жорстокого поводження, або інших
злочинних дій;
- чи розглядається дана дія як навмисна.
7.2 Суддівська колегія може накласти наступні штрафні санкції:
- попередження (усне або письмове - жовта картка);
- виключення вершника з змагання (маршруту, їзди), або з всього турніру з одним конем або з всіма,
на яких він заявлений;
- дискваліфікація.
7.3 Попередження.
Застосовується до спортсменів під час змагань у випадках незначних порушень:
Усне:
7.3.1 - порушень форми одягу (в тому числі і під час ветеринарної інспекції);
7.3.2 - знаходження на території змагань верхи без застебнутого захисного шолому;
7.3.3 - не привітання спортсменом ГСК, або офіційних осіб змагання після в’їзду на бойове поле;
7.3.4 - якщо спортсмен не залишив місце виступу (манеж, конкурне поле, трасу польових
випробувань) після перетинання лінії фінішу, або після сигналу про виключення;
7.3.5 - в’їзд на конкурне поле до виклику на старт;
7.3.6 - випадок зафіксованої ГСК відсутності ідентифікаційного номеру у коня, або заміни його на
інший з будь якою метою;
7.3.7 - подолання перешкод для розминки, які підняті вище дозволеної висоти на 10см., або
розширених більш допустимого максимуму;
7.3.8 - подолання спортсменом після фінішу будь-якої перешкоди, або подолання її для „преси ” без
дозволу ГСК;
7.3.9 - стрибок в недозволеному напрямку через будь-яку перешкоду на полі для розминки,
тренувальному полях, а також через пробну перешкоду на бойовому полі без спеціального на те
дозволу;
7.3.10 - виходу пішки на бойове поле крім випадків показу маршруту;
7.3.11 - незабезпечення порядку у стайнях та на прилеглій території.
При повторних порушеннях застосовується письмове попередження.
Письмове попередження – жовта картка (FEI Заг. Регламент, Ст 169)
Замість застосування процедури, описаної у правовій системі Головний суддя може офіційно, в
період дії турніру постановити, що відповідній особі вручається жовта попереджувальна картка у
наступних випадках:
1. Жорстоке поводження з конем
2. Некоректна поведінка
3. Небезпечна їзда
4. Недотримання правил використання захисного головного убору

5. Порушення правил змагань з кінного спорту.
- до спортсменів під час змагань у випадках порушень скоєних ненавмисно та без значних наслідків
що ведуть до дискваліфікації також (див. попередній пункт) у наступних випадках:
7.3.12 - намір вплинути на результат змагання;

7.3.13 - якщо спортсмен, який був виключений, або той що сам знявся, перед виходом з бойового
поля робить більш ніж однієї спроби подолання перешкоди, або долає її в зворотному напрямку;
7.3.14 - здійснення спортсменом більшої ніж дозволено кількості стрибків, або намірів стрибка
через перешкоду для розминки, що стоїть на бойовому полі;
7.3.15 - подолання перешкод для розминки, які підняті вище дозволеної висоти на 10см., або
розширених більш допустимого максимуму;
7.3.16 - помилок у записах в паспортах коней, відсутності деяких відомостей про коня;
7.3.17 - виходу на бойове поле пішки після початку змагання;
7.3.18 - тренування коней на бойовому полі без спеціального на це дозволу Головного судді (за
його відсутності - шеф-стюарда).
7.3.19 - допущення випадку «небезпечної їзди»;
7.3.20 - допущення випадку «жорстокого поводження з конем»;
У випадку неможливості вручити жовту картку безпосередньо особі під час змагання, його мають
сповістити про це протягом 14 днів. У повторному випадку отримання картки, особа автоматично
припиняє свою спортивну діяльність на строк 2 місяці після офіційного про це повідомлення.
до представників команд (при їх відсутності - до вершника) письмове попередження – жовта картка
7.3.21 - невірних даних, вказаних у заявках; застосовується під час змагань у випадках:
7.3.22 - невірних даних у паспортах коней, відсутності деяких відомостей;
7.3.23 - невідвідування нарад, що організовуються ГСК та Оргкомітетом;
7.3.24 - неналежної поведінки (в тому числі і обслуговуючого персоналу команди);
У випадку застосування письмового попередження, про це повідомляється керівництво установи, що
відряджала представника (вершника) на змагання.
7.4 Дискваліфікація.
7.4.1 Дискваліфікація застосовується у випадках, визначених Статутом ВФКСУ, Правилами змагань
з окремих дисциплін та Загальним Регламентом. Тимчасове або остаточне відсторонення можливо
застосовувати на певний строк, протягом якого особа або кінь не можуть приймати участь у
змаганнях, турнірах в якості учасника (коня) або офіційної особи, або в організації будь якого турніру
під юрисдикцією ВФКСУ, обласних федерацій.
7.4.2 Види дискваліфікації:
- на одне змагання (один конкур, одну їзду) означає, що вершник і кінь (або коні), навіть якщо вони
змінюють власника або спортивну установу, виключаються з стартового протоколу, їх отримані вже
результати анулюються, а також означає втрату призів, що були отримані в окремому старті;
- на весь турнір означає, що вершник та кінь, до яких це відноситься, навіть якщо вони змінюють
власника або спортивну установу, не можуть далі приймати участь у турнірі, ануляцію результатів та
втрату призів, що були отримані протягом турніру.
- інший термін дискваліфікації визначається дисциплінарною комісією ВФКСУ
7.4.3 Причини та терміни дискваліфікації.
ГСК застосовує дискваліфікацію у наступних випадках (FEI Заг. Регламент. Ст.169, п.4)
7.4.3.1 - некоректної поведінки по відношенню до посадових осіб змагань, або до інших осіб, які
мають відношення до змагань (інші вершники, журналісти, глядачі та ін. – від 3-х місяців до 1
року.
7.4.3.2 - будь якого обману, насильства, або інших дій, що кваліфікуються національним
законодавством як протизаконні та мають вплив на змагання – від 3-х місяців до 1 року;
7.4.3.3 - мошеннічества в будь якому вигляді, насильства, або інших дій, що визначаються
національним законодавством як кримінальні – від 1 місяця до пожиттєвого;
7.4.3.4 - жорстокого поводження з конем в будь якій формі після письмового попередження – від 3-х
місяців до пожиттєвого.
7.4.3.5 - дозволу будь-кому працювати на коні, починаючи з дня мандатної комісії – на 1 змагання
7.4.3.6 - використання на тренувальних та полях для розминки перешкод, відмінних від наданих
Оргкомітетом – на 1 змагання;
7.4.3.7 - огляд спортсменами перешкод польових випробувань до їх офіційного показу – на турнір;
7.4.3.8 - відмова без дозволу ГСК від участі у перестрибуванні – на 1 змагання;
7.4.3.9 - торкання спортсменом перешкоди таким чином що вона змінилась -1 змагання;
7.4.3.10 - подолання недозволених перешкод в будь якому місці проведення змагання – на 1
змагання;
7.4.4 Порядок накладання.
Всі випадки дискваліфікації спортсменів та отримання ними жовтої картки заносяться в залікову
книжку спортсмена, зазначаються в звіти головного судді та вносяться в електронну базу даних
ВФКСУ. Інформація про такі випадки надсилається відповідній організації (установі) у вигляді листа
ВФКСУ (обласних, міських федерацій кінного спорту, федерації АР Крим).
7.4.5 Виключення вершника.

Всі випадки виключення вершника під час змагання викладені в даних Правилах в розділах
відповідної дисципліни кінного спорту.

