
 

                                    
 

СПЕЦІАЛЬНІ ДИТЯЧІ ЗМАГАННЯ  

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ 

 
 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
1. Тип змагань: ДИТЯЧІ ЗМАГАННЯ  ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ 

ДАТА:      25 квiтня 2015р.     

МІСЦЕ:   КСК Спорт-Еліт 

АДРЕСА:  Київська обл., Обухівський р-н.,с. Козин, вул.Старокиївська 35/12  

 

 

2. Організатори: 

     Федерація кіннного спорту Київщини 

МПК (міжнародний професійний комітет по організації кінних змагань) 

Кінний клуб СПОРТ-ЕЛІТ 

Президент:                Мусієнко Ірина     050-311-10-90 

Директор змагань:     Бойко Діна  067-692-02-20 

          

       

ІІ. Загальні положення 
 Змагання проводяться згідно: 

- Статуту ФКСУ від 1991 року із змінами від 2006 року. 

- Ветеринарним регламентом ФЕІ, 9 видання редакції 2002р. 

- Правилами Спеціальних Дитячих Змагань ФКСК 

 

ІІІ. Офіційні особи      

Судді : Ганна Масленникова. 

Курс-дизайнер:  Надія Мельниченко   

Секретарь змагань: Олена   Клименко             

Стюарди:  Лариса Калініченко                           

             

 

ІV. СПЕЦИФІЧНІ ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Манеж          20м х 40м, піщане покриття, закритий манеж. 

 

 

V. Учасники 
 

1.  До участі у змаганнях  в категорії “Діти” допускаються вершники – діти віком від 4 до 14 

років., при наявності письмового дозволу встановленого зразку від батьків та тренера. 
Страховка обов’язкова. 

2. Відповідальність за стан здоров’я, медичне страхування учасників несуть батьки дітей, що 

реєструються на змагання. За стан здоров’я коней відповідає клуб. 

 
 

VI. Призи та винагороди 
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 Усі переможці та призери нагороджуються кубками, медалями та солодкими призами. 
 

VII. Умови реєстрації на змагання та стартові внески 

1. Реєстрація учасників на змагання проводиться за пів-години до початку змагань дорослими, 

що супроводять дітей. Дорослі мають розписатися до початку змагань у стартовому 

протоколі на знак згоди щодо участі їх дітей у змаганнях. 

2. Стартовий внесок складає: діти - ______грн., аматори: _____ грн. 
 

 

ІХ. Програма змагань 
 
 1. Клас “Змагання з ведучим” (Правила Спеціальних Дітячих Змагань ФКСК). 

  

 2. Клас “Елементарні змагання для вершників “ 

Прим.: Змагання проводяться для двох груп вершників: тих, хто ще не їздить 

самостійно галопом та тих, хто вже їздить самостійно галопом. 
 

 3. Клас “Виїздка” , категорiя RE (їзда RE-8) 

Прим: Змагання проводяться для двох груп вершників: діти, та аматори. 
 

 4. Клас “Виїздка”, категорія RA (їзда RA-1) 

Прим: Змагання проводяться для двох груп вершників: діти та аматори 
 

 5. Клас “Змагання для вершників з подолання перешкод”.  

            1 група:  Діти від 7 років.       

2 Група: Аматори 

Прим: Змагання з подолання перешкод проводяться для трьох груп 

вершників: Jump-1 (хрестовинки, для найменшихвершників), Jump-2 ( 60 см.)  

та Jump-3 -- “досвідчені початківці”( 80 см.) 
 

  

 

 

 

 
                                 


