
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 

проведення чемпіонату України з подолання перешкод  серед юніорів, 

юнаків та дітей (кінний спорт) 

 

 

1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 

 

Змагання проводяться з метою: 

 

- популяризації та розвитку кінного спорту в Україні; 

- підвищення спортивної майстерності; 

-виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу національної  

        збірної команди (відповідних вікових груп); 

- підготовки кандидатів до збірної команди України та успішних виступів  

   спортсменів на міжнародних змаганнях; 

- оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-  

  спортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту (та  

  рейтингу спортсменів України зі спортивної майстерності); 

- пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних  

   занять кінним спортом.  

 

 

 

2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Змагання проводяться з 05 по 08 червня 2014 р. у м. Жашків,                     

вул. Артема, 6 (Черкаська обл.), на базі олімпійської підготовки Жашківської 

кінноспортивної школи.  

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється відділом 

єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських 

видів спорту департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та 

спорту України (далі – Мінмолодьспорт України), Федерацією кінного спорту 

України (далі – ФКСУ).  

Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську 

колегію (далі – ГСК). Змагання проводяться відповідно "Правил змагань з 

кінного спорту" та даного регламенту. 

 

                     4. УЧАСНИКИ ТА ХАРАКТЕР ЗАХОДУ 

Змагання особисто-командні. До участі у змаганнях допускаються 

спортсмени СДЮШОР, ДЮСШ, КСБ, секцій, клубів, областей України та 

окремі спортсмени згідно з іменними заявками.  



 Склад команди:  

          - юніори  - 3 вершники (YR) 1993-1998 р.н. (залік по 2-х кращих); 

          - юнаки   - 3 вершники (J)      1996-2000 р.н. (залік по 2-х кращих); 

          - діти       - 3 вершники (Ch)   2000-2002 р.н. (залік по 2-х кращих). 

 Поза складом команди до участі в особистій першості допускаються 

спортсмени, які мають розряд: діти - не нижче третього, юнаки - другого та 

юніори не нижче першого. 

 Кількість коней на кожного  вершника не більше двох. Збільшення 

кількості коней тільки для членів збірної команди України. 

 На всіх змаганнях з кінного спорту, які проводить Мінмолодьспорт 

України та ФКСУ, допуск відбувається відповідно до "Правил змагань з 

кінного спорту". 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

  

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ  

 

05.06. 2014 –   приїзд делегацій, мандатна комісія, виводка; 

06.06.2014  –   перший день змагань:  

     09.00 – початок змагань; 

    13.00  – парад відкриття змагань;   

07.06.2014 – другий день змагань: 

     09.00 – початок змагань 

08.06.2014 –   третій день змагань: 

      09.00 – початок змагань.  
     Церемонія  нагородження   проводиться після закінчення кожного маршруту. 

Нагородження переможців та призерів в особистій першості  відбудеться в 

третій день змагань.  
 

  

    ДІТИ (Ch) 

 

1. Маршрут № 1 – висота 110 см, табл. А., з перестрибуванням, ст.238.2.2  

    (кваліфікаційний, не більше 16 штр. оч.) 

 

2. Маршрут № 2 у дві фази – висота 115/120 см,  табл. А.,ст. 274.5.6; 

 

3. Маршрут №3 "Гран Прі" - висота 120 см, табл. А., з перестрибуванням, 

ст.238.2.2 

 До участі у маршруті № 3 допускаються вершники, які закінчили 

маршрут №3 з результатом не більше 16 штр. оч.  

 

ЮНАКИ (J) 

 

1. Маршрут № 4 - висота 115/120 см, табл. А., ст.274.5.6 (кваліфікаційний, не 

більше 16 штр. оч. для вершників особистої першості).  

 

2. Маршрут № 5 у два гіти, табл. А., ст. 273.3.2; 273.4 



                                 1 гіт  – висота   125 см;  

      2  гіт – висота   130 см. 

 До 2-го гіту допускаються вершники, які закінчили 1 гіт та всі учасники 

команд. Учаснику команди, що був знятий у першому гіті, зараховується 

гірший результат гіту  + 20 ш. о.  

 

3. Маршрут №6 "Гран Прі" - висота 135 см, табл. А., з перестрибуванням, 

ст.238.2.2. 

     До участі у маршруті № 6 допускаються вершники, які закінчили маршрут  

№ 5. 

       

      ЮНІОРИ (Y) 

 

1. Маршрут № 7 – висота 130 см, табл. А., ст.238.2.1  

(кваліфікаційний, не більше 16 штр. оч. для вершників особистої першості). 

 

2. Маршрут № 8 у два гіти, табл. А.,ст. 273.3.2; 273.4 

                                   1 гіт - висота  130 см;  

        2 гіт - висота  135 см. 

          До другого гіту допускаються вершники, які закінчили 1-й гіт та всі 

учасники команд. Учаснику команди, який був знятий у першому гіті, 

зараховується гірший результат гіту + 20 ш.оч. 

 

3. Маршрут № 9 "Гран Прі" – висота 140 см, табл. А., з перестрибуванням  

ст.238.2.2  

 До участі у маршруті №9 допускаються вершники, які закінчили маршрут 

№ 8.  

  

6. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ. 

 

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і 

глядачів під час проведення змагань здійснюється у відповідності до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок 

підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

 З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників змагань спортивні 

змагання проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до 

експлуатації державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження 

придатності спортивної споруди для проведення заходу. 

 Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні чемпіонату  України з 

подолання перешкод серед юніорів, юнаків та дітей покладається на Головну 

суддівську колегію затверджену Мінмолодьспортом за поданням Федерації 

кінного спорту України. 

 За технічну підготовленість спортсменів  та відповідність спортивному 

розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та 

керівник організації, який підписує заявку та відряджає спортсменів на 

змагання. 



 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ  

Переможець в кожному маршруті визначається згідно "Правил змагань з 

кінного спорту".  

Звання «Чемпіон України» та «Призер Чемпіонату України» 

присвоюється за найменшою сумою штрафних очок у всіх 3–х маршрутах. У 

випадку однакового результату (штрафних очок) до уваги береться краще місце 

у маршруті № 6 та № 9. 

 Команда-переможниця та команди-призери відповідних вікових груп 

визначаються за сумою 2-х кращих результатів членів команди у кожному гіті 

2-х гітових маршрутів № 5 та № 8 (у штрафних очках). У випадку однакового 

результату до уваги береться сума часу 2-х кращих вершників команди у 2-му 

гіті.      

         Спортсмени, які посіли І, П та Ш місця у всіх видах програми, 

нагороджуються медалями та дипломами Мінмолодьспорту. Команди-

переможниці та команди-призери нагороджуються (3 члени команди) медалями 

та дипломами. 

 

8. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 

 Витрати на організацію та проведення змагань, нагородження 

переможців та призерів, оренду споруди, витрати пов’язані з прийомом та 

відрядженням суддів (проїзд, харчування, розміщення у готелі, добові у дорозі) 

– за рахунок Мінмолодьспорту. 

  

 Кінський склад забезпечується розміщенням у стайнях (відповідно 

попереднім заявкам) - за рахунок коштів Мінмолодьспорту України в межах 

видатків передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих 

та  спортивних заходів України на 2014 рік, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 13.02.2014 № 484. 

 Витрати на відрядження учасників, тренерів та обслуговуючого 

персоналу (проживання, харчування, проїзд до місця змагань та зворотно, 

добові в дорозі, збереження заробітної плати) та забезпечення коней фуражем, 

транспортні витрати – за рахунок організації, що відряджає. 
 

   

 

9. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ 
 

 

Іменні заявки на участь у змаганнях обов’язково подаються за місяць до 

початку змагань. Попередні заявки приймаються факсом (044) 289 15 50, або 

на електронну адресу horses@sport.gov.ua  

У разі несвоєчасного подання іменної заявки, спортсмени до змагань не 

допускаються. 

Остаточні заявки подаються у Головну суддівську колегію в день 

проведення мандатної комісії. Разом із заявкою та списком кінського складу 

подаються: 

mailto:horses@sport.gov.ua


- класифікаційні книжки спортсмена з візою лікаря (до змагань 

допускаються тільки спортсмени, які мають відмітки державної 

установи МОЗ України та з відміткою про належність до спортивної 

організації, установи); 

- паспорт або свідоцтво про народження спортсмена; 
- страхові поліси; 

-   дозвіл батьків на участь у  змаганнях,  завірений нотаріально (для дітей); 

-   паспорт спортивного коня України або ФЕІ та довідка про ветеринарний      

    стан господарства, з яких прибули коні, затверджена державною 

ветеринарною службою (коні, які мають тільки племсвідоцтва, до 

змагань не допускаються ).  

-  копія ідентифікаційного коду спортсмена. 

 
   10. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

 Чемпіонат України з подолання перешкод серед юніорів, юнаків та дітей 

проводиться відповідно до "Правил змагань з кінного спорту України" та 

правил Міжнародної федерації кінного спорту.  

 Наявність жилетів безпеки підчас проведення змагань для дітей 

обов’язкова.  

 Проведення змагань здійснюється суддівською колегією, затвердженою 

Мінмолодьспортом України за поданням Голови колегії суддів до ФКСУ із 

списків офіційних суддів України. 

 Чемпіонат України з подолання перешкод серед юніорів, юнаків та дітей 

проводиться у строки, затверджені Єдиним календарним планом фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2014 рік. Будь-які зміни в строках 

повинні вноситися не пізніше ніж за 30 днів до затвердженої дати та 

погоджуватись з Мінмолодьспортом України за поданням ФКСУ. 

 Члени збірної команди України виступають за ті області (міста), ФСТ та 

відомства, які зазначені в списках збірних команд України, затверджених на 

2014 рік. 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

департаменту олімпійського спорту 

начальник  відділу    циклічних    та 

швидкісно-силових літніх  

олімпійських видів спорту                             Л. М. Мирський            

     


