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              Змагання з подолання перешкод 

«Відкритий Кубок Eguides Club» 
 
 

 CSN* 
 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Змагання проводяться протягом сезону 2018 р.  
 
Дати проведення етапу: 
 
 17 – 20     травня  2018 року. 
2 етап – 31.05. -  3 червня  2018 року. 
3 етап -  28.06. – 1 липня   2018 року. 
4 етап -  16 – 19     серпня  2018 року. 
5 етап -  07 -  09     вересня 2018 року. 
Фінал -  04 -  07     жовтня  2018 року. 
 
 
 
Мета і завдання змагань: 
 

- Підвищення спортивної майстерності українських спортсменів; 
- Цілеспрямований пошук талановитих дітей та підготовка їх до міжнародних змагань 
- Виявлення найсильніших спортсменів; 
- Широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 
- Подальшої популяризації та розвитку кінного спорту в Україні. 

 
 
2.   Місце проведення змагань: Київська обл., с. Лісники., вул. Чапаєва, 36, КСК «Eguides Club». 

 
3.  Організатори 
      КСК « Equides Club» 

Федерація кінного спорту Київщини 
Оргкомітет PEL 
 

 
4.  Організаційний комітет.  

ПРЕЗИДЕНТ:  .             Цулун Е.      
ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ:  Бойко Дина:  +3 8 (067)-692-02-20 
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5.  Адреса Оргкомітету: 
      м. Київ., вул. Круглоуниверситетская 18/2 

ТЕЛ.:  +3 8 (067) 692 02 20 
E-mai:Dinaboyko7777@gmail.com 
 fksk.org.ua 
 
 

6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Це положення є офіційним запрошенням на змагання для вершників, зареєстрованих у базі 
даних ВФКС. 

Змагання проводяться у відповідності до 
 
_    Уставу Міжнародної Федерації з кінного спорту (FEI); 
- Загального регламенту FEI, 23 видання, редакція 2009р. зі змінами, введеними в дію з 1 

січня 2018 року; 
- Правил FEI з подолання перешкод, 25-та редакція  зі змінами, введеними в дію з 1 січня 

2018 року.  
- Ветеринарного регламенту FEI, 13 видання, редакція 2015 року зі змінами, введеними в 

дію з 2018 року; 
- Правил анти допінгового контролю 2009 року зі змінами, введеними в дію з 1 січня 2018 

року.  
- Правил змагань з кінного спорту ВФКС ( видання 1-е введені в дію 01.01.2011) із змінами, 

введеними в дію з 01.04.2016 року. 
      
7. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ 
Президент Суддівської колегії:             Кіргізов М.І.                    
Судьи:                                                      Бойко Д., Цулун Е., Крінічна К.,  Панісова А.,        Череднік             
                     
Секретар:                                                 Кліменко О. , Шкуринська Т.                         
 Курс-дизайнер:                                      Прокопюк И. 
Асистенти курс-дизайнера:       Гончаренко А., Калініченко В.,  Андріюк В., Губін А.         
Коментатор:                                            Коганович Р.  
Шеф-стюард:                                                    
Стюарди:                                           Кондратовец Л. , Бойко Ю.  
Ветеринарний делегат:                          Бабенко Р. 
   
8. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОПУСКУ 
8.1. Поле для змагань 7000 кв.м., піщане покриття, відкритий манеж. 
8.2. Розминочне поле 4000 кв.м., піщане покриття, відкритий манеж. 
8.3. До участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій, що є членами ВФКС та не 
мають заборгованості по сплаті членських внесків.  
8.4. Діти допускаються до змагань тільки у разі наявності письмового дозволу встановленого 
зразку (див. у Додатку) від батьків та тренера нотаріально завіреним.  
8.5. Крім каски діти мають носити жилети безпеки . 
8.6. Діти приймають участь тільки у маршрутах  для дітей та на конях не молодше 6 років. 
Юнаки та юніори можуть приймати участь у відкритих класах, але на конях не молодше 6 років.  
8.7. Один кінь в один день може приймати участь не більш, ніж в двох маршрутах. 
8.8. Визначення поняття «Аматори» 
 АМАТОРИ це:  

- особи старше 15 років, які не брали участі у змаганнях з подолання перешкод 
висотою 140 см та вище, з виїздки у програмі Великого Призу та в національних 
змаганнях (Чемпіонат України, кубок України);   
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- особи старше 15 років, яким згідно їхнього подання ніколи не було присвоєно звання 
«Кандидат у майстри спорту», «Майстер спорту», «Майстер спорту міжнародного 
класу» з кінного спорту у будь якій з дисциплін кінного спорту; 

 
 

 
8.9. Етап змагань триває два дні.  
 
9. УМОВИ ПРИЙОМУ 
9.1. Керівники делегацій, учасники, тренери та коноводи приїжджають та розміщуються в готелю 
за власний рахунок.  Готель «Eguides Club» - (098) 777- 83- 71 
9.2. Приїзд на змагання, розміщення та годування коней за рахунок учасників. В день заїзду 

коней вартість одного деннику на турнірній конюшні -  1600 грн., в 
стаціанарній – 1500 грн. на весь період змагань. Вартість 
додаткового дня на період відсутності змагань – 500 грн. Попереднє 
замовлення денників за тел. 067 692 02 20 (Діна)  
9.3. Реєстрація коней на змагання проводиться згідно з правилами вакцинації, встановленими 
Ветеринарним комітетом ВФКС (крім паспорта коня з відміткою про вакцинацію при собі 
потрібно мати копію акту вакцинації проти грипу  всієї конюшні, з якої приїхав кінь, завірену 
районним ветлікарем. На акті, обов’язково повинен бути штамп та підпис ветеринара, що 
здійснював щеплення.  
9.4. Рекомендовано мати при собі акт щеплення проти ренопневмонії всієї конюшні, звідки 
приїхав кінь. 
9.5. Усім коням, що приймають участь у змаганнях, під час мандатної комісії призначаються 
номери, які вони мають носити весь період змагань.  
9.6. Кінь без номеру на маршруті виступає поза конкурсом, його результат не враховується для 
рейтингу, призові не отримує. 
    
10.  ЗАЯВКИ  
10.1. Заявки встановленого зразку на участь у змаганнях мають бути надіслані у 
письмовому або електронному вигляді до початку мандатної комісії на адресу оргкомітету 
чи на адресу секретаря klimevLL@ukr.net (зразок заявки у Додатку) , тел. для довідок  про 
подання заявок 097 736 96 77 Клименко Олена . 
10.2. Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами змагань та підтвердженням 
відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.   
10.3. Разом із заявкою вершникам потрібно обов’язково мати паспорт або свідоцтво про 
народження, ідентифікаційний код, справку від лікаря та страховий поліс. Відповідальність за 
неповнолітніх учасників несуть батьки. Заявки учасників, яким не виповнилось 14 років на 
момент змагань, повинні подаватися разом з дозволом встановленого зразку від батьків та 
тренера, нотаріально завіреним. Заявки, подані без відповідних документів  на мандатної 
комісії для участі в даних змаганнях , розглядатися не будуть .  
10.4. Заявки, подані після закінчення мандатної комісії приймаються за подвійним 
тарифом і в залежності від обставин можуть бути відхилені. Зміни у стартовому протоколі 
припиняються за 30 хв. до початку старту. Стартові гроші не повертаються без поважних 
причин, підтверджених справкою від лікаря або ветеринарним лікарем змагань. 
10.5. При подачі заявки обов’язково треба мати при собі паспорт коня. 
 
11. СТАРТОВІ ВНЕСКИ 
11.1. Розмір стартових для кожного маршруту буде вказаний у Програмі змагань.  
11.2. У Програмі змагань вказано розмір стартових, поданих не пізніше закінчення мандатної 
комісії. 
11.3. Без оплати стартових заявка вважається недійсною. 
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12. РІЗНЕ 
12.1. Протести приймаються у письмовій формі в разі сплати депозиту в розмірі 1500 грн. 
Депозит повертається в разі прийняття рішення на користь сторони, що протестує. 
12.2. Призи та винагороди 

Загальний призовий фонд   складає  43 000 грн.   
  
Розподіл призових буде вказано у програмі кожних змагань.  Переможці маршрутів третього дня, 
що впливають на рейтинг, нагороджуються також кубкам, медалями, розетками. У кожному 
маршруті перші три місця нагороджуються розетками та медалями.  
12.3. Вершники, що не сплатили стартових або не здали документи в секретаріат в повному 
обсязі до початку відповідного маршруту, виступають поза конкурсом та призових не 
отримують.  
 

13. Мандатна комісія  проводитиметься напередодні змагань за попередженням, за адресою: 
Київська обл., с. Лісники., вул. Чапаєва, 36 
Відповідальна - Бойко Діана, тел.:  067 692 0220      
 

 

Програма  змагань 
Мандатна комісія – 17.05. 2018р.     13-00 до 17-00. 
 17.05.2018 г. Бойове поле для розминки вершників відкрито 13:00 – 17:00.   
Увага! Можливе продовження змагань при штучному освітленні, в разі 
закінчення світлового дня.  
 
 
 

Перший день, 19.05.18 року, субота 

Клас  Допуски 
Призовий 

фонд 

Розмір 
стартових 

(грн.) 

  
      Маршрут № 1 
 
             80 см. 
 

 
274. 5.3.        
Дві фази.      

По табл. «А» 

 
 
 Відкритий клас (коні від 4-х років). 

 
   
   3 000 

 
   
        500 

  
      Маршрут № 2 
 
            100 см. 
 

 
274. 5.3.      
Дві фази.     

По табл. «А» 

  
 
  Відкритий клас (коні від 4-х років) 

  
   
   4 000 

  
        500 
 
        500 

 
      Маршрут № 3 
 
           110 см 
 

 
238.2.2.  

  По табл. «А» 
 

 
  
   Відкритий клас (коні від 5- років). 

 
   
    5 000 

    
 
       500 
   

 
      Маршрут № 4 
 
          120 см. 
   

 
238.2.2.         

По табл. «А» 

    
 
   Відкритий клас (коні від 5 років). 
  

 
  
    8 000 

 
   
       500 
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Другий день,  20.05.18 року, неділя 

       Маршрут № 5 
 
            85 см. 

238.2.2.       
По табл. «А» 

 
 Відкритий клас (коні від 4-х років). 

 
    3 500 

 
       500 

  
     Маршрут № 6 
 
           105 см. 
 

 
238.2.2.       

По табл. «А» 

  
     Відкритий клас (коні від 5-и  
     років). 

 
  
    4 500 

 
      
       500 

   
  Маршрут № 7 
 
           115 см 
 

 
274. 5.3.        
Дві фази.       

По табл. «А» 

 
 
  Відкритий клас (коні від 5- років). 

 
   
    6 000 

  
    
        500 

   
    Маршрут № 8 
 
          125 см. 
 

 
274. 5.6.      
Дві фази.      

По табл. «А» 
Спеціальний 

варіант. 

 
         Відкритий клас (коні від 6    
років)  

 
   
    9 000 

  
       
        500 

 

 
 

 

 
* у т. ч. 19.5% прибутковий податок, та ставка військового збору який залишається у 

організаторів. 
 
При отриманні призових вершник зобов’язаний мати при собі паспорт, та ідентифікаційний код. 
 
Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в «Положення про змагання» у випадку 
непередбачених обставин.      
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