
 

 ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Кубок з виїздки  
«Осінь в Бречі» 

 
 
 
 
                                                                     
 
 
1. Загальна інформація 
 

Змагання проводяться в 1 етап: 
1) 02-06 вересня 2015 р. 

 
Місце проведення змагань: «КСК Бреч»., Чернігівська обл.., Корюківський р-он., 
с.Бреч. www.brech.com.ua   
 
Мета і завдання змагань: 

-  Підвищення спортивної майстерності українських спортсменів; 
-  Виявлення найсильніших спортсменів; 
-  Широкого залучення населення до занять фізичною культурою та 

спортом. 
 
2. Організатори 
 

Федерація кінного спорту Київщини 
«КСК Бреч»., Чернігівська обл.., Корюківський р-он., с. Бреч. 

 
3. Організаційний комітет 
 

ПРЕЗИДЕНТ ОРГКОМІТЕТУ:  Бондар А.О. 
ВІЦЕ ПРЕЗИДЕНТ:    Рудик Д.П. 
ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ:              Цулун К.В. +38050 465 90 54 

     
4. Адреса оргкомітету 
 

Чернігівська обл.., Корюківський р-он, с. Бреч., +3 8050 465 90 54, е-
mail:ktsulun@yandex.ru 

 
5. Загальні положення 
 



Це положення є офіційним запрошенням на змагання для вершників, 
зареєстрованих у базі данних ФКСУ. 
Змагання проводяться згідно: 
- Загального регламенту FEI, 23 видання, редакція 2009р. зі змінами 2014р. 
- Правил FEI з подолання перешкод, 25-та редакція 2014р.  
- Ветеринарного регламенту FEI, 13 видання, редакція 2013р  
- Правил змагань з кінного спорту ФКСУ, видання №1 за 2011р. 

 
 
6.  Офіційні особи 
 

Президент Суддівської колегії з виїздки: Джумаджук Марія (I****) 
Судді з виїздки:                 
                          Ваврищук Н. 
                         Ковшова О. 
Секретаріат:             Клименко О. Бойко Д. 
Стюарди:  Калініченко Л., Любас Н. 
 
Ветеринарні делегати: Рудик Д.П., Андрєєв І.Ю. 

   
ІV. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОПУСКУ 

Поле для змагань 60 х 20, пісчане покриття, відкритий  манеж. 
Розминочне поле 20 х 60 пісчане покриття, відкритий манеж. 
До участі у змаганнях  допускаються вершники всіх категорій, що є 
членами ФКСУ та не мають заборгованості по сплаті членських 
внесків.  
Діти та юнаки допускаються до змагань тільки у разі наявності 
письмового дозволу встановленого зразку від батьків та тренера 

нотаріально завіреним.  
Крім каски діти мають носити жилети безпеки. 
Діти приймають участь тільки у їздах для дітей та на конях не 
молодше 6 років. Юнаки та юніори можуть приймати участь у 
змаганнях, але на конях не молодше 6 років.  
Один кінь в один день може приймати участь не більш, ніж в двох 
їздах  класу М та вище в один день.  
Аматори це вершники, які досягли 18 років, не займались та не 
займаються професійним кінним спортом, не приймали участі в 
міжнародних та національних змаганнях. Кінний спорт не повинен бути 
пов’язаний з професійною діяльністю вершника (тренерська, 
берейторська діяльність). 
Змагання проводяться два дні.  

 
 
V. УМОВИ ПРИЙОМУ 

 
 

Керівники делегацій, учасники, тренери та коноводи приїжджають та розміщуються в 
готелю за власний рахунок.   Телефон для бронювання номерів в готелі: 050 338 



34 34. 
Приїзд на змагання, розміщення та годування коней за рахунок учасників.Вартість 
одного денника  250 грн. за 1 добу, а також 40,00 гривень прибирання денника після 
виїзду. Підключення коне воза – 80,00 грн./день. Попереднє замовлення денників за 
тел. 050 465 90 54 (Катя)  
Організаційний комітет не забезпечує локальний транспорт та харчування учасників 
на час проведення змагань. 
Реєстрація коней на змагання проводиться згідно з правилами вакцинації, 

встановленими Ветерінарним комітетом ФКСУ (крім паспорта коня з відміткою 
про вакцинацію при собі потрібно мати копію акту вакцинації проти грипу  
всієї конюшні, з якої приїхав кінь, завірену районним ветлікарем. На акті, 
обов’язково повинен бути штамп та підпис ветеринара, що здійснював 
щеплення.  

Рекомендовано мати при собі акт щеплення проти ренопневмонії 
всієї конюшні. 
Для тих, чиї коні будуть знаходитися на конюшні на період змагань, 
щеплення проти ренопневмонії ОБОВ’ЯЗКОВО. 

Усі коні, що приймають участь у змаганях, під час мандатної комісії коням, що 
приймають участь у змаганнях, присвоюються номери, які вони мають носити весь 
період змагань.  
    
VI. ЗАЯВКИ  
Заявки встановленого зразку на участь у змаганнях мають бути надіслані у 
письмовому або електронному вигляді на адресу оргкомітету. У заявці повинен бути 
вказаний ідентифікаційний номер спортсмена.  
Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами змагань та підтвердженням 
відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.   
 Разом із заявкою вершникам потрібно обов’язково мати паспорт або свідоцтво про 
народження, ідентіфікаційний код, справку від лікаря, або відмітку лікарняної 
установи у заліковій книжці та страховий поліс. Відповідальність за неповнолітніх 
учасників несуть батьки. Заявки учасників, яким не виповнилось 14 років на момент 
змагань, повинні подаватися разом з дозволом встановленого зразку від батьків та 
тренера нотаріально завіреним. 
Заявки, подані після закінчення мандатної комісії приймаються за подвійним 
тарифом і в залежності від обставин можуть бути відхилені. Зміни у стартовому 
протоколі припиняються за 30 хв до початку старту. Стартові гроші не повертаються 
без поважних причин, підтверджених справкою від лікаря або ветеринарним лікарем 
змагань. 
 
6. Термін надання заявок: 

 
Попередня заявка:   до 23 серпня. 
Остаточна заявка – на мандатній комісії: 2 вересня ( з 14-00 до 17-00)  
E-mai:  HYPERLINK "mailto:ktsulun@yandex.ru" ktsulun@yandex.ru  
 
VII. СТАРТОВІ ВНЕСКИ 
 



Розмір стартових для кожної їзди вказаний у програмі змагань.  
У програмі змагань вказано розмір стартових, поданих не пізніше закінчення 
мандатної комісії. 
Без оплати стартових заявка вважається недійсною. 
 
 
VIII. ВЕТЕРИНАРНІ УМОВИ 
   Коні, що прибувають для участі у змаганнях, повинні бути клінічно здорові і 
відповідати всім ветеринарним вимогам що до переміщення живих тварин в межах 
України. Наявність Паспорту спортивного коня ФКСУ або ФЕІ ОБОВ’ЯЗКОВА(для 
коней 4-х років допускається племсвідоцтво). 
 
IX. РІЗНЕ 

Протести 
Протести, подані з причин обумовлених національними правилами змагань, 
приймаються у письмовій формі в разі сплати депозиту в розмірі 500 грн. Депозит 
повертається в разі прийняття рішення на користь сторони, що протестує. 
Призи та винагороди 

      2.1. Загальний призовий фонд складає 35 000 грн.    
      2.2.  Розподіл призових вказано у програмі змагань.  У їздах для дітей та аматорів,  
переможець та призери нагороджуються медалями,  розетками, та цінними призами. 
      2.3. Вершники, що не сплатили стартових або не здали документи в секретаріат в 
повному обсязі до змагань не допускаються.  

Наявність номерів для ідентифікації коней ОБОВ’ЯЗКОВА! Без номеру кінь 
на старт не допускається. 
 

 
X. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

Мандатна комісія 4 жовтня  з 14.00 до 17.00 – КСК Бреч, Чернігівська обл., 

Корюківський район, с. Бреч 
 
Відпов. Цулун Катерина, тел.:  050 465 90 54       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма змагань  
 



 03.09, четвер 04.09, п’ятниця  Стартові  
внески 

Призові 
(нагородується 

кожен день) 

1 Група – Вершники 
національної 

категорії 
Великий Приз КЮР ВП 300 грн. 

7000 

2Група-Вершники 
національної категорії 

Малий приз СП №1 300 грн. 
6000 

3 Група -Юнаки (J) 
(текст FEI 2009р– остання 

версія для юніорів.) 
Командний Приз Особистий Приз 300 грн. 

 

4 група: -Юніори (YR) 
текст FEI 2009 р– остання 

версія для юніорів.) 
Командний Приз Особистий Приз 300 грн. 

 

5 група: – Відкритий клас 
L (легкий рівень) 

UKR-L6 
виступ на 

трензельному 
оголов’ї 

UKR-L7 
виступ на 

трензельному 
оголов’ї 

300 грн. 

 
 

5000 

6 група: – Відкритий клас  
М (прогресивний рівень) 

UKR –M4 - 
виступ на 

трензельному 
або на 

мундштучному 
оголов’ї 

UKR-M5- виступ на 
трензельному або 
на мундштучному 

оголов’ї 

300 грн. 

 
 

5000 

7 група: – коні 4-х років 
(YH-4) Виступ на 

трензельному оголов’ї 

Їзда YH-4- FEI 
 

YH-4- FEI 
 

300 грн. 
 

3000 

8 група: – коні 5 років (YH-
5). Виступ на трензельному 

оголов’ї 
Їзди:YH-5FEI-Р YH-5FEI-F. 300 грн. 

 

4000 

9 група: – коні 6 років (YH-
6). Виступ на трензельному 

оголов’ї 
YH-6 FEI-Р. YH-6 FEI-F.            300 грн. 

5000 

10 група: – відкритий    
клас «Діти»  

1.10-12 років  
2. 12-14 років 
3. 14-16 років 

Попередній 
Приз FEI P 
Попередній 
Приз FEI P 
Попередній 
Приз FEI P 

     
 
Особистий Приз 

Командний Приз 
Командний Приз  

300 грн. 

 

11 група: - відкритий клас  
 

Костюмований 
КЮР 

 безкоштовно 
 

12 група: - аматори  AF - 3 AF-4 300 
 

 
Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в Положення про змагання у 
випадку непередбачених обставин.      
 



 ОРГКОМІТЕТ 

 

 
 


