
 

                                                           

    

 

                                                              

                                           Регламент   

                             ВІДКРИТІ  ЗМАГАННЯ З ТРИБОРСТВА 

                    EVENTING AMATEUR CUP 

                                                                                                                            

 

                                       1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ   

 

 

1.1 Дата проведення:  14 – 17 червня 2018 р. 
 

1.2 Статус змагань: відкриті клубні  

 

1.3 Мета і завдання змагань: 
-  Підвищення спортивної майстерності спортсменів-аматорів; 

-  Виявлення найсильніших спортсменів; 

-  Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. 

 

 1.4 Місце проведення змагань:   
 

КСК «Parade Allure», Жашківська кінно-спортивна школа 

 

Адреса: вул. Лисака, 6, м.Жашків, Черкаська область. 

      
                                                           2  ОРГАНІЗАТОРИ   

 

КСК «Parade Allure», Жашківська кінно-спортивна школа. 

 
 

                                                          2.1 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Президент Оргкомітету:      Андрій Петров                (097) 285-37-43 

 

Головний суддя змагань :    Сергій Денисенко      

Директор змагань:             Анна Масленнікова            (067) 304-31-65   maslennikova_@ukr.net 

 

 

 

mailto:maslennikova_@ukr.net


 

                                                     3. АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

Адреса: вул. Лисака, 6, м. Жашків, Черкаська область 

Телефон: (097) 018-24-00, Тетяна 

 

 
                                                         4. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

         

Цей регламент є офіційним запрошенням на змагання для вершників, що є членами 

ВФКСУ. 

Змагання проводяться згідно з: 

-  Статутом ВФКСУ (нова редакція 2016 року); 

-  Правилами змагань з кінного спорту ВФКСУ, видання №1, дійсні з 2015 року; 

- Правилами FEI з триборства 2018, видання 25-е; 

- Загальним регламентом FEI, 23 видання, редакція 2009 р. зі змінами, що вступають в 

силу з 01.01.2018 р.; 

- Ветеринарним регламентом FEI,14 видання, зі змінами, що вступають в силу 01.01.2018 

р.  

 

                                                                5.ОФІЦІЙНІ ОСОБИ 

 

Президент Суддівської колегії:    Сергій Денисенко   (N) 

Судді:                                               Ірина Шульга       (N) 

                                                          Сергій Пінчук (N) 

                                                          Олена Бурлака    (1 к) 

                                                          Оксана Щегло      (I к) 

                                                          Тетяна Шкіптань  (I к) 

                                                        
                               
Головний секретар :     Ірина Пономарьова      
 

Шеф Стюард:      Дмитро Масленніков 

 

Стюарди:                        Вікторія Ковальова 

                                         Олена Плекан 

 

Крос-дизайнер               Андрій Пономарьов 

 

Курс-дизайнер               Сергій Пінчук 

                                      

                                         

Ветеринарний лікар змагань :  Лариса Бабенко 

        

 
                                                               6.ТЕХНІЧНІ УМОВИ 
Поле для змагань: 

загальний розмір –   50x100 , піщане покриття, відритий  манеж. 

Тренувальне поле:  

загальний розмір –   30x70,  піщане покриття, відкритий  манеж 

Крос - трава 
Розмір денників: 3,00 x 3,00 



 

                                                     7.УМОВИ ДОПУСКУ 

 

7.1 До участі у змаганнях допускаються вершники з 18 років, що є членами ВФКСУ та не 

мають заборгованості по сплаті внеску за 2018 рік.  

7.2 Допускаються вершники, що не займали призові місця  протягом двох останніх років в 

національних змаганнях  з триборства. 

7.3 У випадку участі менше трьох учасників у класі – церемонія нагородження також 

проводиться. 

7.4  Вік коней - 6 років та старші. 

7.5 Допуск учасників відповідно до Правил змагань з триборства 2018 року.  

7.6 Максимальна кількість коней на одного вершника  – не більше 2. 

7.7 Протягом всього часу, коли вершники знаходяться на території проведення змагань 

верхи, вони мають носити захисну каску. Невиконання цього правила після попередження 

приводить до виключення зі змагань. 

7.8 Протягом всього часу коні, що прибули для участі у змаганнях, знаходячись   поза 

межами конюшні, повинні мати (носити) ідентифікаційний номер. 

 

                                                                    8.УМОВИ ПРИЙОМУ 

8.1. Проїзд, добові, харчування, проживання в готелі всіх членів команди, розміщення та 

годування коней за рахунок організації, що відряджає.  

8.2.Локальний транспорт: організаційний комітет не забезпечує локальним транспортом 

на час проведення змагань. 

8.3.Вартість денника для одного коня складає 300 за добу.  Стоянка коневоза - 80 грн за 

добу. Прибирання по завершенню змагань – 60 грн.  

 

                                             9.ЗАЯВКИ ТА МАНДАТНА КОМІСІЯ 

 

9.1.Термін подання заявок: 

Заявки на участь у змаганнях встановленого зразку (посилання на форму: 

https://horses.dp.ua/obraztsyi-dokumentov-na-sorevnovaniya/ ) мають бути подані в 

електронному вигляді, а у письмовому - на мандатну комісію.  

Останній день прийому заявок – 7 червня. 

Адреса для подання заявок: maslennikova_@ukr.net 

                        Та копію на : zhash@ukr.net  

Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами змагань та підтвердженням 

відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.  

Бронювання денників: Тетяна +38(097) 018 24 00 

 

9.2.Мандатна комісія: 

Мандатна комісія: 14 червня   

На мандатну комісію обов’язкове надання: 

- остаточної заявки; 

- паспорту спортивного коня ВФКСУ або FEI (passport/Recognition Card) 

- паспорту вершника;  

- страхового полісу вершника; 

- довідки від лікаря (допуск приймати участь в спортивних змаганнях);  

Після мандатної комісії відбудеться ветеринарна інспекція (виводка). 

https://horses.dp.ua/obraztsyi-dokumentov-na-sorevnovaniya/
mailto:maslennikova_@ukr.net
mailto:zhash@ukr.net


                                                            10. СТАРТОВІ ВНЕСКИ 
 

10.1. Розмір стартового  внеску складає 400 грн. 

10.2. Оплата стартових внесків обов’язкова при подачі остаточної заявки. 

 

                                                                 11. ВЕТЕРИНАРНІ УМОВИ 

 

11.1. Коні, які прибувають для участі у змаганнях, повинні бути клінічно здорові і 

відповідати всім ветеринарним вимогам щодо переміщення живих тварин в межах 

України. Довідка про ветеринарний стан господарства, з яких прибули коні, затверджена 

державною ветеринарною службою, подається ветеринарному лікарю. На змагання будуть 

допущені тільки коні, яким було зроблене планове щеплення проти грипу. Наявність 

паспорту спортивного коня ВФКСУ або passport FEI/Recognition Card обов’язкова. 

 

12 РІЗНЕ 

 

12.1 Кожний учасник змагань, власник коня, обслуговуючий персонал особисто несуть 

відповідальність за шкоду, заподіяну третій особі ними самими або їх конем. 

12.2 Організаційний комітет не відповідає за шкоду, заподіяну учасниками змагань, 

коноводом чи конем в результаті їх хвороби, травми, крадіжки, аварії, пожежі. 

13. ПРИЗИ ТА ВИНАГОРОДИ 

 13.1  Переможець отримує кубок, розетку, диплом. Призери нагороджуються медалями, 

розетками, дипломами. 

13.2 Церемонія нагородження проводиться в кінному строю.  

 
                                                        16.ПРОГРАММА ЗМАГАНЬ 

 

 

15.06.2018  –    Манежна їзда - Тест Вступний (2018) http://efu.org.ua/library/334/ 

  

16.06.2018  – Польові випробування – дистанція – до 1300 м, кількість стрибків 8-12, 

швидкість руху 450 м/хв.; 

17.06.2018  –    Подолання перешкод - висота до 90 см. 

                Церемонія нагородження 

 

16.1 Форма одягу згідно з Правилами з кінного спорту з триборства 

16.2 Спорядження для коней відповідно до Правил з кінного спорту з триборства. 

 

 

                                        
 

 

Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни в Регламент  у випадку 

непередбачуваних обставин. 

http://efu.org.ua/library/334/



