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Пpезидент ФI(

ПoЛo}кЕннЯ
Biдкpитий Кyбoк кCк <<Klimenko Stablе> 3 пoДoлaння перешкод (CSN 2*)

MЕTA I ЗABДAннЯ
Змaгaння ПpoBoДяTЬсЯ З МеToIo:

- ЗaЛyчення нaсеЛення oблaотi Дo ЗaI{яTЬ фiзиuнoro кyЛЬTyрoЮ i спopтoм;
- ПoДaJTЬIпoi пoпyляpизauii Ta poзBиTкy кiннoгo спopTy в .{нiпpoпeтpoвськiй

oблaстi;
- пiДвищrння сПoрTивнoiмaйстернoотiкiннoтникiв oблaстi
- BияBЛеътня ътaЙcильнirпиx сПopTсМенiв oблaотi сеpr.ц .цoрocЛиx веptпникiв
- пiДгoтoBки кaнДиДaтiв Дo збipнoi кoМall.ци oблaстi тa Укpaiни i yспiпlних

вистyпiв сПopТсМенiв нa нaцioнaЛЬниХ зMaГaннях.
1. СTPoки TA MIСцЕ' ПPoBЕ,ДЕння
Змaгaння ПpoвoДяTЬ cя 22 - 24. 02 .20 1 8p i{a TrpиTopi.i КСК кKlimеnko
stablе>{нiПpoIIrTpoBcькoi oблaстi, !нiпpoпетpoBсЬкoгo paйoнy, L{ентp бiзнесy тa
aкTиBIIoгo вiдпo.rинкy <oзеpище>.
2. кЕPIBIIиЦTBO IIPOBЕДЕн}IЯM ЗП4AГAI{Ь. I(еpiвницTBo ПрoBrДеннЯ ЗMaгaнЬ здiйонroсться opгкoмiтетoм тa Федерaцiсro

кiннoгo спopTy !нiпpoпетpoвськoi oблaстi. БезпoоеpеДнЬo пpoBеДеннЯ
ЗN{aГaнЬ ПoкЛa.цarTЬcя нa гoЛoBнy сy,цДiBсЬкy кoлегiro.

- Biдпoвiдaльнiсть зa пpидбaння нaгopoДнoi aтpибyTики ПoкЛaДarТЬcЯ нaКСК
кKlimеnko stablе>.

. Biдпoвiдaльнiсть зa пiДгoтoвкy мiсць зМaГaнЬ тa pозмiщення кoней
ПoкЛaДaсTЬся нa КCК <Klimеnko stablе>

3. oфiцiйнi oсoби
Гoлoвний cУД'ДЯ зМaГaнЬ _ Киpиuенкo B.B
СУддя _ УДoвиченкo Л.
Гoлoвний секpеTap - Гyк o
!иpектop тypнipy _ Кapмaзiнa o
Кypс-дизaйнеp - Пiннyк C.I
Стroapл * Пoнoмapенкo o.
Лiкap зМaГaнЬ _ Пoporпин С.B
Bетлiкap - Клoчкoв B

4, УMoBи IIPиЙOMУ
- Bитpaти пo вiдpяД}кrнню y.тaсникiв, тренеpiв тa oбслyгoByloЧoГo ПrрсoI{aJ'Iy'

.цoбoвi, poзмiщення y гoтелi' пpoiЪд, ХapчyBaння, зaбезпеuення фypaжем,
TpaнсПopToМ несyTЬ оpгaнiзaцii щo вiдpя.цжaloTЬ.

- Bитpaти Пo хapЧyBal{ню тa oплaтi poбoти сy.ц.цiвсЬкo\ бpигaди ПoкЛaДaloTЬся
нa <Klimеnko stablе>.
ПoPЯДoК ПoДAЧI ЗAЯBoК

Зaявкa зa фopмоlо oсTaToчнoТ пoдaються y ФКC ,,!нiшpo'' нa еЛекTpol{нy aДpесy

fksdnepr2@gmail.сom Дo 20.02.2018. oстaтoчнi - y 'ценЬ Пpoведення
мaндaтнoТ кoмiсii' Paзoм з зaвipенolо зaяBкolo Дo МaнДaTнoi кoмiсiТ нaДaloTЬсЯ:
стpaxoвий пoлiс, за,riкoвa кни>tкa сПopTсМенa з вiдмiткoro лiкapнянoi

С...{нiпpo,'

---
{.B.кn,*.nno



.цеp)кycTal{oBи Ta вiДмiткoro Прo нaЛежнiсть Дo спopTиBI{oТ opгaнiзaцii,
пoсвiДчення oсoби - ПacПopT (свiдoцтвo Пpo нapoД>ltення), пaсПopT сПopTиBнoГo
кoня УкpaТни aбo RC FЕI.

. Bapтiсть денникiв _ 300гp нa дoбy' Зaмoвлення зa TеЛ' 098-281.55-08
Кapмaзiнa oлексaндpa AнaтoлiТвнa

- Стapтoвi внески нa Мaршpyти - 300гp зa МapшpyT' ДЛЯ мaprпpyтiв 5-i гpyпи -
500гp зa МaршIрyT. [iти ДЛя Мapшрутiв 2,2a тa З,3a стapтoвi внески не
cПЛaч}ToTЬ. oплaтa зaпpибиpaння.цrнникiв пiсля вiд'iздy - 30гp

5. УMoBи IIPOBЕДЕннЯ ЗMAгAIIЬ
- Змaгaння пpoBoДяTься y вiдпoвiДнoстi.цo Дiroчих Пpaвил зMaГaнЬ з кiннoгo

сПopTy (ФКСУ, 1-е ви.цaння, введенi в дiro з 01.01 .2}IIтaзмiн i ДoПoBI{енЬ
2011).

- Змaгaння oоoбистi. !o y.racтi ДoпyскaIoTься тiльки чЛени ФКC к!нiПpo) Ta
oДнoЧaснo BФКC (з 12 poкiв, якi зapeсстpoвaнi y ФКC! y 2018 poцi тa якi з 18
poкiв cГIЛaTИЛИ членськi Bнеcки нa ДенЬ ПoЧaTкy змaгaнь). {oпyскaroться
сIIOpTсI\4еI{и, якi I4aIoTЬ сПopTиBI{ий рoзpяд не ниЯtче 3-гo. Кoжен сПopтсМен
Мoхtr cTapTyBaTи в декiлькoх ГрyПax, aЛr нa piзних кoнЯx. Кiлькiоть кoней нa
oДнoГo clTopTcМенa не бiльrше 4-х. oдин кiнь мaе Пpaвo лpиймaти yЧaсTЬ y
змaгaннi не бiльlше ДBoх cTaрTiв в День. Biк кoней вiд 4-х poкiв Ta BизнaчaсTЬcЯ
згiдно ПpaBил зМaГaнЬ.

6. BиЗI{AЧЕIIHя PЕЗУЛЬTATIB TA HAгoPoД}кЕння
- PезyльтaTи Мaршpyтiв визнaчaloTЬся згiДнo Пpaвил зМaГal{Ь
- Boлoдap Кyбкy КCК визнaчaсTЬся y кo>кнiй гpyпi зa нaйменrпoЮ cyМoЮ

пrтpaфних oчoк.цBoХ мaprпpyтiв (y paзi oднaкoвoi кiлькoстi Дo yBaГи беpеться
pеЗyлЬTaT oсTaIIнЬoГo МaрЦIpyTУ,ПРИ oднaкoвiй кiлькoстi - чaс пpoxoД}кеннЯ
oсTaI{нЬoГo МapЦIpyTy,).

- HaгopoджyloTЬcя пеpеМo}кцi тa пpизеpи кo}Iшoгo МapшIpyTy МrДaЛЛIo, ГрaМoTolo
тa цiнним ITpизoM' a кoнi - poзеTкolo

- Boлoдap Кyбкy КCК y кoжнiй гpyшi Пo pезyЛЬTaTy oсTal{нЬoгo МapшrpyTy
нaГopoД}кyсTЬсЯ Кyбкoм.

- Призoвий фoнд ЗМaГaннЯ 50000гp' У випaдкy сTapTy y MapI]IрyTi менrше нillt тpи
сПopTиBниХ Пaри' пpизoвий фo"д МapшIpyTy не poзiгpyеTЬся

BИДI| ЗMAГAHЬ:
1 гpyпa <Кoнi 4_ 5 poкiв>> * <<Дiти>> (зaлiк oкpемий) .{oпyскaтoться дiти, якi не МaIoTЬ
poзряДy, aбo мaroть 3 poзpяд)
Мaprпpyт Ns 1. Bисoтa 80см y двi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Мaprпpyт NЪ 1a. Bиоoтa 90см з пеpестpибyBaннЯ\4
2 гpyпa _ <Biдкpитий клaс>>
Мaршpyт J\Ъ 2. Bисoтa 85-90ом y лвi фaзи (спецiaльний вapiaнт)
Maprшpyт J\Ъ 2a. Bисoтa 90.100см з пеpесTpибyвaнням
3 гpyпa <Кoнi 5. 6 poкiв > + <<fiти> (зarriк oкpeмий) .(oпyскaroться дiти, якi мaroть
poЗpяД 2-iттaвище.)
Мapшpyт Ns 3. Bисoтa 100см y лвi фaзи (опецiaльний вapiaнт)
Maprпpyт J\Ъ 3a. Bисoтa 1 10 см З пеpеcTpибyвaнням
4 гpyпa - - (конi 6.7 pокiв )
Мaprшpyт Nb4. Bисoтa 110 y лвi фaзи (спeцiaльний вaрiaнт)
Maprпpyт J\Ъ 4a Bисoтa 120см з ПеpеcTpибyвaнням
5 гpyпa - - (кoнi 7 poкiв та ст )
Maprпpyт J\b5. Bисoтa I25 cм з ДжoкерoМ
Maprпpyт J\Ъ 5a Bисoтa 135см з ПеpесTpибyвaнням

laне Пoлoжeння с Oфiцiйним BикЛикoП{ нa зMaгaнЦя ДЛя opгaнiзaцiй,
щo вiдpяДя(aЮTЬ


