
 
 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»      

Президент СОГО «ФКСО»  
__________________ М.І. Аліфанов     
«_____»___________ 2018 р.      

 
        «Погоджено» 
        Директор КСК «Шостка»  

_________________ В.Ю. Пилипейко 

        «_____»___________ 2018 р. 
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КСК «Шостка» 

(CSN 1*) 

 

Регламент 
 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1.Мета й завдання 

• популяризація та розвиток дитячо-юнацького та професійного кінного спорту в 

Сумській області; 

• перевірка різносторонньої підготовки вершників; 

• стимулювання інтересу у дітей та юнаків до занять кінним спортом; 

• виявлення найперспективніших спортсменів до участі у змаганнях більш високого 

рівня; 

• підвищення ролі кінного спорту, як засобу залучення широких верств населення до 

активного відпочинку. 

 

1.2. Строки та місце проведення: 

Змагання проводяться  3-4 березня 2018 року на території КСК «Шостка» с. Дубровка. 

Сумська обл. Шосткинський р-н. тел. 066 795 10 14.  

 

1.3 Організаційний комітет: 
КСК «Шостка» 

СОГО «Федерація кінного спорту Сумської області» 

Директор змагань -  Новак М.М. 

Президент змагань – Пилипейко В.Ю 

 

1.4.Офіційні особи:  
Головний суддя – Калініченко Лариса 

Головний секретар – Степанова Марина 

Курс дизайнер – Калініченко Владислав 

Судді – Бершова Олександра 

             Щегло Оксана  

Стюард – Божок Анна 

Ветеринарний лікар – Левицький Анатолій 

 

   

1.4. Статус змагань: CSN 1* 

• Змагання - відкриті; особисті; 
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• Один кінь має приймати участь у змаганнях не більше двох стартів в день; 

• Змагання проводяться  у відповідності до діючих Правил змагань з кінного спорту 

(ФКСУ, 1- видання, введені в дію з 01.01.2011 р., та змін і доповнень 2017 р.); 

• Кодекса FEI про благополуччя коней; 

• Національних Правил змагань з кінного спорту; 

• Ветеринарним регламентом ФЕІ. 

 

2. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОПУСКУ. 

• Змагання проводяться у критому манежі. Розмір бойового поля 20 на 60 м. 

• Грунт - пісок.  

• Витрати на транспортування та годування коней, спортсменів, тренерів та 

обслуговуючого персоналу – за рахунок сторони, що відряджає спортсменів. 

• Розміщення коней, та тільки  спортсменів, тренерів і суддів за 

рахунок оргкомітету змагань! 
• Стартові внески відсутні. 

 

3. УЧАСТЬ В ЗМАГАННЯХ: 

• До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які є членами 

ВФКСУ та сплатили членські внески за 2018 рік. 
• Діти приймають участь у змаганнях на конях не молодше 6 років.  

• Обов’язкова наявність захисних жилетів для вершників категорії «діти». 

• Перелік документів, необхідних для участі в змаганнях: 

- Остаточна заявка встановленої форми з відміткою про допуск лікаря до 

участі в змаганнях – ОБОВ’ЯЗКОВА;  

- залікова книжка спортсмена (для всіх, крім аматорів);  

- копія діючого страхового полісу учасника; 

- спортивний паспорт коня, або  Племінне свідоцтво;  

- копія Акту 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. 

 

4. НАГОРОДЖЕННЯ: 

Всі переможці та призери нагороджуються медалями,  грамотами та цінними призами. 

Переможці також нагороджуються кубками.  

 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

3 березня 2018 року  – мандатна комісія з 10-00 до 12-00. 

4 березня 2018 року: 

Маршрут № 5. Висота до 95 см.  Ст. 238.2.2. Табл. А з врахуванням часу. Окремий залік для 

категорії «діти» та «коні 4 р.» 

Маршрут № 6. Висота 110 - 115 см. Ст. 238.2.2. Табл. А з врахуванням часу. Залік для 

категорії « «коні 5-6 років  р. гандікап.» 

Маршрут № 7. Висота до 120 см. Ст. 238.2.1. Табл. А з врахуванням часу Відкритий клас 

Маршрут № 8. Висота до 130 см. Коні від 6 років . Ст. 238.2.2. Табл. А з врахуванням часу.  

 

    

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

непередбачених обставин. 

 



 
 

 

 

 




