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Регламент 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1.Мета й завдання 

 перевірка різносторонньої підготовки юних вершників 

 підвищення майстерності українських тренерів; 

 стимулювання інтересу у дітей до занять кінним спортом 

 мотивація вершників з раннього віку до розвитку та вдосконалення майстерності 

 виявлення найперспективніших спортсменів до участі у змаганнях більш високого 

рівня 

1.2.Місце проведення: Обласний комунальний навчально-тренувальний заклад «Сумська 

кінна ДЮСШ». Сумська обл. м. Суми вул. Веретенівська, 27. тел. (0542) 63-04-76.  

1.3 Організаційний комітет: 

ОК НТЗ «Сумська кінна ДЮСШ»,   

СОГО «Федерація кінного спорту Сумської області» 

1.4.Офіційні особи:  

Головний суддя – Гученко М.В. 

Головний секретар – Степанова М.М. 

Курс дизайнер – Єрмолін А.Є.  

1.4. Статус змагань: відкриті; особисті, командні (естафети) 

1.5. Змагання проводяться згідно: 

 Кодекса FEI про благополуччя коней; 

 Національних Правил змагань з кінного спорту (редакція 2013 р.); 

 Ветеринарним регламентом ФЕІ (від 2015 р.) 

2. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОПУСКУ. 

 Змагання проводяться на відкритому ґрунті. 

 Розміри та тип ґрунту спортивного поля: конкурне поле: 60 х 60 м. виїздкове поле: 20 х 

60 м. Бойові поля для виїздки та конкуру розташовані в рамках одного спортивного 

майданчику.  Грунт - пісок з гумовим наповнювачем.  

3. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: 

 Проїзд, проживання, харчування  учасників, представників та технічного персоналу 

команд, а також витрати на транспортування, утримання, харчування коней, витрати на 

оплату конемісць – за рахунок організації, що відряджає; 

 Конемісця надаються ОК НТЗ «Сумська кінна ДЮСШ». Замовлення конемісць за тел. 

095 906 39 90 Оксана Григорівна.  

4. УЧАСТЬ В ЗМАГАННЯХ: 

 До участі в змаганнях допускаються спортсмени категорії «діти», віком від 10 до 14 

років, що є вихованцями ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, приватних кінних клубів. 

 Діти приймають участь у змаганнях на конях не молодше 6 років.  
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 Для вершників категорії «діти» віком 10-12 років дозволяються м’які розв’язки чи 

резинки для коня.  

 В програмі подолання перешкод – захисні жилети є обв’язковими для всіх дітей. 

 Дозволяється використання стеку довжиною не більше 120 см. 

 Дозволено використання бинтів. 

 Дозволено використання шпор до 3 см. Коліщатка не дозволені. 

 Один кінь в один день може приймати участь не більше ніж у трьох стартах. 

 Обовязкова наявність страхового полісу. 

 Обовязкова наявність акту (або його копія) про проведення планових щеплень проти 

грипу всього спортивного поголів’я коней стайні, звідки прибув кінь з підписами 

представника відповідної державної ветеринарної служби та зазначенням 

ветеринарного лікаря, який проводив щеплення; ветеринарне свідоцтво встановленого 

зразка. 

5. ЗАЯВКИ 

Заявки на участь у змаганнях встановленого зразку мають бути подані в електронному 

вигляді за тиждень до початку змагань. Заявки приймаються ТІЛЬКИ до 19 травня 

2017 р. Після 19.05.17. заявки НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. Остаточні заявки у письмовому 

вигляді подаються на мандатну комісію.  Адреса для подання заявок: fks_sumy@ukr.net або 

за тел. 066 236 09 89 Марина Василівна. 

6. НАГОРОДЖЕННЯ: 
Всі переможці та призери тестів з виїздки та конкуру нагороджуються медалями, 

грамотами та пам’ятними призами. Всі учасники творчих конкурсів та переможці естафет 

нагороджуються солодкими призами. Нагородження переможців і призерів по закінченню 

всієї програми другого дня змагань. 

7. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

26 травня 2017 р. – мандатна комісія з 12-00 до 14-00. 

 

27 травня 2017 р.  

Виїздка за програмою «Попередній приз В» /діти/. І. Група – діти віком 10-12 років. ІІ група 

діти віком 13-14 років. Для вершників І групи дозволяється виконання тесту на полегшеній 

рисі. 

Виїздка за програмою «Командний приз» /діти/. І. Група – діти віком 10-12 років. ІІ група 

діти віком 13-14 років.  

Конкур.  Маршрут № 1. Висота 50 см. Ст. 238.2.1. Табл. А з врахуванням часу.    

Конкурс дитячої творчості на кінну тематику (малюнки, вірші, хендмейд).  

 

28 травня 2017 р. 

Виїздка за програмою «Попередній приз А» /діти/. До участі допускаються вершники, які не 

мають спортивного розряду та мають досвід верхової їзди не більше року. Група – діти віком 

10-12 років. ІІ група діти віком 13-14 років. Для вершників І групи дозволяється виконання 

тесту на полегшеній рисі. 

Виїздка. Тест «De-But». До участі допускаються вершники-початківці, які мають невеликий 

досвід їзди верхи (до півроку), володіють основними командами на рисі та шагу. Тест 

виконується на полегшеній рисі. 

Конкур. Маршрут № 2. Висота 80 см. Ст. 238.2.1. Табл. А з врахуванням часу. 

Веселі старти (естафети, конкурси)   
   

Дане положення є офіційним запрошенням. 

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в положення про змагання у випадку 

непередбачених обставин. 

 

 


