
Положення віртуального турніру 
"Дружби народів" 

 
Віртуальний турнір "Дружби народів" – це кінноспортивний захід у формі віртуальних 
змагань із виїздки. Учасники турніру отримають вичерпну оцінку як своєї роботи, так і 
підготовки коня згідно з сучасними вимогами FEI у виїздці. 
 
МЕТА ТУРНІРУ 

 Популяризація кінного спорту (а саме – виїздки); 
 Можливість самовдосконалення й отримання сторонньої оцінки для 

спортсменів і любителів виїздки; 
 Поширення знань про принципи й основи сучасної виїздки. 

 
Змагання проводяться відповідно до правил FEI. 
 
СТАТУС ЗМАГАНЬ 
Віртуальні. 
 
КАТЕГОРІЯ ЗМАГАНЬ 
Відкриті, особисті. 
 
ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ 
І етап: прийняття заявок і відео – з 1 травня до 7 травня 2017 року, оприлюднення 
результатів – 14 травня 2017 року; 
ІІ етап: прийняття заявок і відео – з 3 липня до 9 липня 2017 року, оприлюднення 
результатів – 16 липня 2017 року; 
ІІІ етап: прийняття заявок і відео – з 4 вересня до 10 вересня 2017 року, оприлюднення 
результатів – 17 вересня 2017 року. 
 
ОРГАНІЗАТОРИ 
Форум https://equiua.com 
Контактна особа: Горова Марія 
e-mail: marovi@mail.ru 
 
СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ 
Велика Лариса FEI 4* (Україна) – президент суддівської колегії; 
Мартьянова Валентина FEI 3*(Росія); 
Пєтухова Наталія FEI 4* (Білорусь). 
 
ТЕХНІЧНІ УМОВИ 
Розміри бойового поля: 20х40 м або 20х60 м (відповідно до вимог конкретних їзд). 
Поле має являти собою рівний майданчик із вказаними по периметру літерами. 
Трав'яний покрив не повинен перешкоджати оцінюванню рухів коня. 
 
ЗАПРОШЕННЯ Й ДОПУСК 
Спортсмен: учасником турніру може стати вершник будь-якого рівня підготовки й віку. 
Кінь: до участі допускаються здорові коні й поні будь-яких порід віком від чотирьох 
років (відповідно до вимог, зазначених для кожної їзди).  
 
ОСОБЛИВІ УМОВИ 

https://equiua.com/


Кількість вершників, які можуть стартувати на одному й тому ж коні, не обмежена. 
Кінь може стартувати в декількох їздах під різними вершниками. 
 
ЇЗДИ 
Початківці, діти 8-12 років: 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=742 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=743 
Любительський рівень L: 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=767 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=770 
Любительський рівень М: 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=767 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=770 
Малі їзди: 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=746 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=747 
Їзда для 4-річних коней: 
https://equiua.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=524.0;attach=748 
Коні, що не досягнули 4-річного віку, до участі в змаганнях не допускаються. 
Коні 5-ти років і старші можуть стартувати в їздах для початківців і їздах рівня L. 
На конях 6-ти років можна виступати в їздах, не складніших за рівень М. 
В Малих їздах можуть брати участь коні 7-ми років і старші. 
Діти віком від 12-ти років можуть брати участь у їздах рівнів L і M. Коні, на яких 
виступають діти, не можуть бути молодшими за 6 років. 
 
Залік результатів ведеться в трьох категоріях: діти, дорослі та спортсмени зі званням 
Майстра спорту, незалежно від обраної ними схеми їзди. Такий підхід до оцінювання 
покликаний стимулювати спортивні пари до обрання оптимального для них рівня 
складності, замість того, щоб ускладнювати їзду. Таким чином цей підхід максимально 
відповідає статті 401 правил FEI – "Мета й основні принципи виїздки": 
"Мета виїздки – це розвиток коня в щасливого атлета шляхом гармонійного тренінгу й 
навчання. В результаті кінь демонструє спокій, розслабленість, рухливість і гнучкість, а 
також довіру й уважність, за допомогою яких досягається цілковите порозуміння між 
вершником і конем". 
 
ЗАЯВКИ 
Заявка на участь у змаганнях подається на e-mail:  
marovi@mail.ru 
Після одержання організаторами заявки, на електронну пошту учасника надійдуть 
реквізити для сплати стартового внеску.   
 
УЧАСТЬ 
До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які подадуть заявку, сплатять 
стартовий внесок і нададуть відео свого виступу до кінцевої дати прийняття відео. 
Стартовий внесок становить 350 грн. за їзду для учасників із України. Учасники з інших 
країн вносять відповідну суму згідно з курсом валют на момент сплати.  
Учасник повинен надіслати на електронну адресу marovi@mail.ru листа з такою 
інформацією: 

 ПІБ спортсмена, вік; 
 Кличка й вік коня; 
 Країна й населений пункт, де знімалося відео; 
 Обрана схема їзди; 
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 Посилання на відео виступу; 
 Інформація про сплату стартового внеску. 

Відео може розміщуватись на файлообміннику (наприклад, fex.net або youtube.com) із 
наданням посилання. 
В тому разі, якщо стартовий внесок сплачений, але відео не було подане у відведений 
для цього термін, сума внеску може бути перенесена, за побажанням учасника, на 
наступний етап змагань чи відшкодована.  
 
ВИМОГИ ДО ВІДЕО 
На відеоролику повинно бути добре видно виконання всіх вправ у всіх точках манежу. 
Камера мусить розташовуватися чітко на літері "С". Бажано знімати з опори, щоб 
уникнути тремтіння кадру. 
Використання наближення має давати судді змогу оцінити як сам елемент, так і 
траєкторію руху коня від літери до літери. Занадто загальний план, без наближення, не 
дозволить роздивитися посадку вершника і його роботу.  
Якщо суддя вирішить, що якість відео недостатня для того, щоб оцінити їзду, то така 
заявка буде відхилена. Стартовий внесок при цьому відшкодовується. 
Відео мусить бути зняте єдиним фрагментом, без монтажу й зміни звукової доріжки. 
Відео, зняті на офіційних змаганнях, до участі не допускаються. 
В назві ролика повинні бути вказані їзда, дата зйомки, вік коня й категорія вершника 
(діти, дорослі чи спортсмени).  
 
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ 
Одяг вершника: 

 Обов'язковим елементом екіпірування для всіх учасників є захисний шолом. 
 Можна використовувати будь-які бриджі, сорочки, жилетки, піджаки, черевики 

для верхової їзди з крагами або чоботи – комплектація залишається на розсуд 
вершника. Обов'язкова умова – вбрання спортсмена повинне мати акуратний, 
ошатний вигляд. 

 Рекомендується використання шпор (на розсуд вершника). 
 З метою дотримання правил техніки безпеки, організатори турніру 

рекомендують, щоб діти були одягнені в захисні жилети. 

Спорядження коня: 

 Спортсмену дозволяється виступати на мундштучному або трензельному 
оголів'ї (подробиці зазначені в описах їзд), додаткові засоби керування конем 
(шпрунт, мартингал, шамбон, гумки, розв'язки тощо) заборонені. 

 Кінь повинен бути вичищений, грива – заплетена чи коротко підстрижена. 
 Амуніція має бути ціла й чиста. 
 Вальтрап – білий або світлих відтінків. 
 Використання ногавок і бинтів заборонене. 
 Використання хлиста до 110 см завдовжки допускається в їздах для 

початківців. 

Кінь повинен бути здоровим, без ознак кульгавості. Суддя має право дискваліфікувати 
учасника змагань без відшкодування стартового внеску, якщо на відео кінь кульгає. 
 
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ  
Оцінка за їзду становить середнє арифметичне відсотків, виставлених кожним із суддів. 



Всі учасники змагань отримують технічний протокол із оцінками й коментарями 
суддів на електронну пошту. Підсумкові оцінки й розподіл місць оскарженню не 
підлягають. Протести не приймаються. 
Після закінчення кожного з етапів, результати вершників вносяться до загальної 
рейтингової таблиці турніру. 
Розетками й призами від спонсорів нагороджуються учасники, котрі посядуть перші 
три місця в кожній із категорій. 


