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Глава1з.РАНГИ, види та типи

ЗМАГАНЬ З КІННОГО

СПОРТУ
Змагання з кінного спорту проводяться як з окремих видів кінного
спорту, так і у складі комплексних змагань.
1.РАНГИ
1 ранг – Олімпійські Ігри, Всесвітні кінні Ігри
2 ранг – Чемпіонати Світу та Европи, Кубки Світу та Европи,
Гран-При, міжнародні змагання, які включені до календарних
планів ФЕІ
3ранг - Чемпіонати України, Кубки України, офіційні
Всеукраїнські змагання для
дорослих, що включені до
календарного плану спортивних змагань України
4 ранг - Чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські
змагання серед юнаків та юніорів, що включені до календарного
плану спортивних змагань України
5 ранг – Чемпіонати АР Крим, областей, міст Києва, Севастополя,
ФСТ і відомств, зональні змагання для дорослих, що включені до
календарного плану спортивних змагань
6 ранг – Чемпіонати областей, ФСТ і відомств серед юнаків та
юніорів, Чемпіонати міст, районів, спортивних клубів, спортивних
шкіл усіх типів
2.ВИДИ та типи ЗМАГАНЬ
Види:
- для дорослих спортсменів
- для юнаків
- для юніорів
- для дітей
- для аматеров
- змагання “Для молодих коней”
- змагання на конях, що надає установа, яка проводить змагання
Типи: Особисто-командні, командні, особисті.
Відкритими вважаються змагання, в яких прийняло участь не менше
3-х команд , або 3-х представників різних областей, ФСТ та інш. ( крім
тих, які проводять змагання

3

ГЛАВА 11з. ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення для
всіх категорій
змагань
складаються
у
відповідності
до національних правил з кінного спорту,
узгоджуються з
федераціями ( ФКСУ, обласними, міськими) та
затверджується для змагань:
-1-2 категорії – національні і всеукраїнські – заступником
міністра у справах сім'ї, молоді та спорту до 30 грудня
поточного року
-3-4 категорії – регіональні і обласні – начальником обласних
управлінь у справах молоді та спорту
-5 категорії
– міські - міським комітетом у справах сім’ї,
молоді та спорту
-6 категорії – установою, що проводить змагання за
погодженням з відповідним керівним органом
2. Структура Положення про змагання :
- назва змагання
- мета, завдання, строки та місце проведення
- керівництво проведенням
- умови, порядок прийому
- порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки
учасників та глядачів
- види програми та умови проведення змагань, особливі умови
жеребкування
- нагородження
3 Положення може включати пункти, які мають розбіжності
з
національним правилами. В таких випадках ГСК керується
Положенням.
2. У всіх випадках, що не регламентовані даними правилами
(Положенням), необхідно діяти у відповідності до останньої
редакції міжнародних
правил з виїздки, конкуру, триборству,
загального та ветеринарного регламенту FEI.
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ГЛАВА ІІІз. Керівництво підготовкою та проведенням
змагань
1.Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників, а
контроль та забезпечення безпеки під час проведення здійснює
робоча комісія (Оргкомітет)
2.Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється:
а) змагань, що фінансуються Міністерством у справах сім’ї,
молоді та спорту
(національних, всеукраїнських – крім
змагань ФКСУ) – відповідним відділом міністерства
б) змагань, що фінансуються обласними управліннями або
міськими
комітетами з питань
молоді та спорту
(регіональні, обласні, міські) - управліннями ( відділами)
в) змагань ФКСУ, обласних, міських, АР Крим федерацій
кінного спорту, окремих установ, організацій, клубів та інших
– Президентами федерацій, керівниками організацій, що їх
фінансують
3. Власники спортивних споруд обов’язково, не пізніше 30 діб до
початку змагань повідомляють органи, що здійснюють керівництво
підготовкою змагань (управління, федерації, установи, організації),
про готовність спортивної споруди для проведення заходу: наявність
комп”ютерної, множильної техніки, наявність і вартість місць для
розміщення коней, стан майданчиків для змагань та розминки).
Власники спортивної споруди передають в Оргкомітет (головному
судді чи його заступнику) акт готовності споруди не пізніше ніж за
одну добу до початку змагань. Невиконання вимог, передбачених цим
пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під
час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність,
передбачену законодавством України.
4. З метою організації підготовки проведення змагань обласними
управліннями з питань молоді і спорту, за місцем проведення
змагань, або іншими організаціями, що фінансують змагання,
створюється робоча група (Оргкомітет).
4.1 До функцій Оргкомітету входить забезпечення:
- місць розміщення учасників та коней
- місць тренувань, розминки, змагань
- приміщенням для роботи суддів та секретаріату
- організаційною, обчислювальною технікою та канцтоварами
- ветеринарним та медичним обслуговуванням
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- прийому та відправки учасників, суддів,
- міст харчування
- забезпечення ЗМ І інформацією про змагання
- виготовлення рекламної продукції
4.2 До складу членів Оргкомітету включаються:
- представник відповідного обласного управління з питань
молоді та спорту (комітету)
- представники організацій, що фінансують змагання
- представник Федерації кінного спорту (ФКСУ, обласних ,
міських, АР Крим), на території яких проводиться змагання
- директор (власник) спортивної споруди на території якої
проводяться змагання
- спонсори змагань
- представники ЗМІ
5 Безпосереднє проведення змагань покладається на ГСК. Гл. 1Хз.,п.
стор.
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ГЛАВА 1Уз. ЗАЯВКИ
1. Для змагань 1-2 категорії подаються:
а) попередні заявки – зразок №1 – за 2 місяці до початку змагань
б) іменні заявки – зразок №2 – за 1 місяць до початку змагань.
Обидві заявки є обов”язковими. У випадку їх невчасної подачі всі
витрати, пов’язані з участю у змаганнях несуть організації, що
відряджають
в) інші документи подаються в ГСК напередодні змагань в день
проведення мандатної комісії :
- остаточна заявка
- список кінського складу (зразок №3)
- класифікаційні книжки спортсмена з візою лікаря ОЛФД
- страхові поліси
- паспорт спортсмена або свідоцтво про народження
- паспорт коня (національного або міжнародного зразку),
- копія ідентифікаційного коду
2. Для змагань третьої та нижчих категорій:
а) попередні заявки ( зразок №1)
б) іменні заявки (зразок № 2)
в) інші документи подаються в ГСК напередодні змагань в день
проведення мандатної комісії :
- остаточна заявка
- список кінського складу (зразок №3)
- класифікаційні книжки спортсмена з візою лікаря будьякої державної установи
- страхові поліси
- паспорт спортсмена або свідоцтво про народження
- паспорт коня національного зразку ( племсвідоцтво)
- копія ідентифікаційного коду
3. До змагань не допускаються вершники, які на мандатній комісії не
представили всі необхідні документи, або представили документи не
вірно оформлені.
4. Стартові заявки повинні бути подані не пізніше, ніж за 2 години до
жеребкування, час якого визначається у Програмі змагань
5. У випадку хвороби вершника або коня, при нещасному випадку,
можна зробити заміну на інших, які були формально заявлені, але не
пізніше ніж за
годину до старту при наявності
доповідної
ветеринарного, ( медичного) лікаря за погодженням головного суді.

7

8

ГЛАВА Vз. УМОВИ ПРИЙОМУ
1 Порядок та умови прийому спортсменів, обслуговуючого персоналу,
суддів та коней мають бути оговорені у Положенні про змагання.
Особливі умови прийому в кожному виді кінного спорту див.:
Ви їздка
- Гл.
Конкур
- Гл.
Триборство - Гл.

ГЛАВА У1з. Ветеринарні паспорти, огляди, ветеринарні
інспекції, ветеринарна допомога
1 Паспорти
.1
На кожного коня, заявленого на змагання 1-2 категорії,
представляється обов’язково національний паспорт ФКСУ.
або міжнародний, заповнений відповідно вимогам.
Для
участі у
змаганнях 3-ї та нижчих категорій подається
паспорт або племінне свідоцтво.
1.2 За видачу національних паспортів та їх заповнення для
всіх
спортивних коней
відповідає
ФКСУ (при умові
заздалегідь
оформленого замовлення). На коня видається тільки один паспорт.
Якщо ФКСУ впевнена, що паспорт дійсно був загублений, може бути
виданий новий з поміткою „дублікат”, але з тим же номером, який
мав загублений.
2.Огляди
2.1 Перший огляд здійснюється ветеринарним лікарем установи, що
приймає змагання. Під час огляду:
! проводиться ідентифікація коня за паспортом
з’ясовується наявність всіх відміток про необхідну
вакцинацію
! видається ідентифікаційний номер для кожного коня на
період змагань
! складається список прибулих на змагання коней з їх
ідентифікаційними номерами
! ставиться до відома ГСК випадки невирішених питань
про допуск до
змагань окремих
коней членами
ветеринарної інспекції і для цього
проводиться
повторний огляд
2.2 Інші огляди :
Інші огляди в період змагань ветлікар здійснює при виникненні
необхідності
3. Ветеринарні інспекції
3.1 Ветеринарні інспекції здійснюються комісією з метою
ідентифікації коней та визначення
можливості їх допуску до
змагань згідно фізичного стану кожного з них
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3.2 Ветеринарні інспекції проводяться не пізніше середини дня, який
передує першому дню змагань у складі:
!офіційно призначеного ветеринарного лікаря змагань
!ветеринарного лікаря установи, що приймає змагання і має
практичний досвід, в тому
числі обслуговування змагань з
триборства
!головного судді
!заступників головного судді з видів кінного спорту
!суддів з виїздки
3.3 Тільки спільне рішення членів комісії під час ветінспекції має силу
у відношенні визнання коня непридатним для участі у змаганнях з
причини невідповідності його фізичного стану
3.4 У випадку необхідності повторного огляду коня він проводиться в
спеціально обладнаному місці після
закінчення виводки,
консультуючись з ветлікарем. Остаточне рішення залишається за
головним суддею.
3.5 Порядок здійснення ветеринарної інспекції:
- коні представляються на вуздечці або на мундштучному оголов'ї.
Будь-які інші елементи зброї або знаряддя (бинти, попони, корди та
ін.) категорично заборонені. Ветеринарна інспекція повинна
проводитись на рівній, твердій, чистій, але не слизькій поверхні
- коня проводять кроком та риссю на вільному поводі, а комісія
визначає будь-які ознаки шкульгання. Не дозволено використання
хлиста. До того моменту, коли кінь звільнить місце ветеринарної
інспекції, один з її членів оголошує рішення: допущений,
недопущений, повторний огляд
- представляє коня тільки спортсмен, який на ньому виступає
- спортсмени, які виступають в командному заліку повинні мати на
ветеринарній інспекції офіційну форму команди, а тим, що
виступають в особистому заліку, дозволяється брючний костюм
(або костюм із спідницею), краватка, взуття, яке відповідає даному
одягу. Порушення вказаної форми одягу карається грошовим
штрафом Ст.. стор
3.6 Обов’язкова присутність представника команди, ветлікаря команди,
коновода, власника коня.
3.7 Якщо кінь, без поважної причини або попереднього узгодження з
головним
суддею, не був
представлений на ветеринарну
інспекцію в зазначений Програмою змагань термін, він не
допускається до участі в змаганнях.
3.8 Ветеринарна інспекція відкрита для глядачів
3.9 Ветеринарна інспекція для триборних коней:
- перша ветеринарна інспекція проводиться в день, що передує
манежній їзді. Як і інспекція для коней, що заявляються в інші види
кінного спорту
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- друга ветеринарна інспекція проводиться після закінчення конем
польових випробувань головним суддею (заступником з виду) та
офіційним ветеринарним лікарем змагань. Під час її проведення,
крім надання невідкладної допомоги зможеному або травмованому
коню, ветлікар змагань приймає рішення про те, зможе кінь своїм
ходом йти в стайню, чи йому необхідне лікування, надання
допомоги
на місці, або кінь потребує перевезення до стайні,
(ветеринарного лазарету) машиною. У випадку проведення змагань
з триборства за повною програмою, передбачається 10-ти хвилинна
зупинка перед польовими випробуваннями, під час якої заступник з
виду, інший член ГСК та ветеринарний лікар здійснюють загальний
огляд коня ретельно, але швидко. Вони мають виключити з
подальшого змагання будь-якого коня за кульгання або виснаженого.
Перевага у вирішенні цього питання надається члену ГСК.
- третя ветеринарна інспекція проводиться тим же складом комісії
перед подоланням перешкод (мінімум за 2-і години до початку) за
тими же умовами, що й перша.
4. Ветеринарна допомога
Під час проведення змагань організовується цілодобове чергування
ветеринарних лікарів установою, що приймає змагання. До їх функцій
входить надання допомоги при будь-яких зверненнях. Всі ветлікарі
входять до складу
ветеринарної комісії, яку очолює офіційно
призначений
ветеринарний лікар змагань. Ветеринарна комісія
забезпечується медикаментами згідно кошторису кожного змагання.
5 Під час проведення змагань з всіх видів кінного спорту, будь-який з
членів ГСК має право виключити з участі коня, який, на його погляд,
кульгає або не в змозі продовжувати змагання. Дане рішення апеляції
не підлягає.
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Глава УІ1з. УЧАСНИКИ
І. ВЕРШНИКИ
1. 1Визначення понять:
Діти – вершник вважається таким з початку календарного року, в
якому йому виповнюється 12 років і до кінця року, в якому
йому виповнюється 14 років.
Юнак /J/ – вершник вважається таким з початку календарного
року, в якому йому виповнюється 14 років і до кінця року, в
якому йому виповнюється 18 років.
Юніор / Y / – вершник вважається таким з початку календарного
року, в якому йому виповнюється 18 років і до кінця року, в
якому йому виконується 21 рік
Дорослі вершники - спортсмен вважається таким з початку
календарного року, в якому йому виповнюється 21 рік
.2

Участь у змаганнях

Діти можуть приймати участь у змаганнях для юнаків з конкуру та
виїздки з початку календарного року, в якому йому
виповнюється 13 років, Така участь можлива у виключних
випадках за клопотанням обласних федерацій кінного спорту
(федерацій міст Києва, Севастополя , АР Крим), або обласного
управління у справах сім’ї, молоді та спорту, при наявності
медичної довідки ОЛФД,
заяви тренера та при наявності
дозволу батьків, завіреному за місцем їх роботи.
Юнак може приймати участь у змаганнях для юніорів з початку
календарного року, в якому йому виповнюється 16 років і до
кінця року, в якому йому виповнюється 18 років. Протягом
календарного року такий вершник, в будь якому виді кінного
спорту, може брати участь у змаганнях як для юнаків, так і
для юніорів. У випадку проведення Чемпіонату для юнаків та
юніорів в одні й ті ж строки, юнак може стартувати в обох
змаганнях (за заявкою), але тільки на різних конях, яких має
бути не більше 2-х і які допускаються за правилами змагань.
Спортсмени до року, в якому йому виповнюється 18 років НЕ
МОЖУТЬ брати участь у змаганнях Кубку, Дербі, триборстві
за повною програмою.
На одному турнірі юнак не може
приймати участь у змаганнях серед юнаків та у змаганнях
для дорослих
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Юніор може приймати участь у змаганнях для дорослих з початку
календарного року, в якому йому виповнюється 18 років, в тому
числі і у змаганнях з триборства рівня ***, **** зірок, а рівня
** зірок - починаючи з року, в якому йому виповнюється 16
років, а рівня * зірки - з 14 років, однак для цього у мандатну
комісію
надається клопотання обласної федерації кінного
спорту
( міських, АР Крим),
заява тренера, медична довідка про
фізичну підготовленість. Протягом одного календарного року
юніор,
в будь
якому виді кінного спорту, може брати участь у
змаганнях як для юніорів так і для дорослих. У випадку
проведення Чемпіонату в одні й ті ж строки, юніор може
стартувати в обох змаганнях (за заявкою), але тільки на різних
конях, яких має бути не більше трьох і які допускаються за
правилами змагань.
Особливі умови допуску
вершників мають бути оговорені у
Положенні
.3 Перехід з одного спортивного товариства, установи, федерації
до іншої
Спортсмен має право переходити з одного до іншого спортивного
товариства, установи, обласної , міської, АР Крим федерацій
кінного спорту один раз протягом календарного року ( до 1.03
поточного року) при наявності його заяви з згодою обох сторін,
завіреною підписами керівників, скріплених печаткою даних
установ, та погодженням особистого тренера.
2 КОНІ
2.1 До змагань з всіх видів кінного спорту допускаються коні будь
якого походження, але висотою в холці не нижче 149см., за
наявністю паспорта національної Федерації, або паспорта FEI для
коней, що приймають участь у національних, всеукраїнських,
відкритих регіональних та відкритих обласних змаганнях. Для
коней, що приймають участь в обласних, міських, змаганнях кінноспортивних шкіл, баз, секцій, клубів та інших, допускається
представлення племсвідоцтва
2.2 До змагань з всіх видів кінного спорту допускаються коні, які
досягли відповідного віку. Вік відлічується з 1 січня року
народження коня. Особливі умови допуску коней у кожному виді
кінного спорту див.:
конкур –Гл. Ст.. стор
ви їздка – Гл.
Ст.. стор.
триборство – Гл. Ст.. стор.
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2.3 У Положенні для всіх змагань має бути вказана кількість коней, на
яких
дозволено виступати кожному спортсмену, однак їх не
повинно бути більше трьох , а також вказані особливі умови
допуску коней.
2.4 В змаганнях можуть приймати участь спортсмени на конях, які
належать як приватним
особам, так і державним, громадським
установам. незалежно від їх місця знаходження (проживання)
2.5 При виступі на конях державної установи (школи, бази, секції та
інш.) його результат зараховується тільки цій установі
2.6 При виступі на приватних конях, що підтверджується
відповідними документами, результат
зараховується будь якій
державній,
громадській установі, спортивному
товариству,
обласній (міським) федераціям та інш., що обумовлюється угодою
між власником коня і цією
установою. Підписи
на угоді
засвідчуються нотаріально. Така угода складається строком на
один календарний рік і пред'являється в мандатну комісію змагань
2.7 При проведенні
національних, всеукраїнських, відкритих
регіональних та відкритих обласних змагань жоден кінь не може
бути допущений до змагань у випадку, якщо він, з дня мандатної
комісії, на території де проводяться змагання, знаходився під
сідлом будь кого, крім вершника, який на ньому заявляється. Однак
коноводу дозволено шагати коня під сідлом, але тільки на довгому
поводі, а
також дозволена робота на корді.
Категорично
забороняється використання стеків для для тренування коней будь
якими особами, крім крім вершника, який на цьому коні виступає, а
також інших засобів підбивки коня Гл.
Ст. стор.
2.8 Після прибуття на територію змагань, в день мандатної комісії, ні в
якому випадку не можна тренувати коней в місцях, для цього не
позначених і які не знаходяться під наглядом стюартів
Гл.
Ст.. стор
2.9 Жодному коню, який стартує в змаганнях, не дозволено покидати
територію міста змагань до їх закінчення, або до закінчення змагань
для кожного конкретного коня Гл.
Ст. стор.
2.10 Протягом одного дня кінь може приймати тільки один старт
3 ФОРМА ОДЯГУ
3.1 Спортсмен повинен мати екіпіровку стандартну, або затверджену
ФКСУ
3.2 Військові, службовці збройних сил можуть виступати як у формі
оговореній даними правилами, так і в уніформі
3.3 Вершники, які одягнуті неналежним чином мають бути
виключеними з змагань Гл. Ст. стор.
3.4 З метою інспекції відповідності шпор даним правилам, заліза
коня, довжини та якості стеку, призначається Стюард, який має
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право виключати спортсмена з змагань, доповівши про це
головному судді (заступникам з виду)
3.5 Під час церемонії нагородження (парадів) форма одягу така ж, як
і під час змагань
3.6
Обов’язковою формою одягу під час всеукраїнських та
національних змагань е:
! фрак та циліндр (ви їздка) чорний, або темно-синій
! редингот (конкур, триборство) чорний, темних тонів або
червоний
! захисний шолом що має кріплення в трьох точках
!чоботи
чорні, або, для конкуру та триборства, чорні з
отворотами коричньового кольору
!бриджі білі, в конкурі та триборстві допускаються кремові
або світло-сірі
!краватка або її різновид - звичайна або біла
!сорочка для конкуру та триборства з довгими або короткими
рукавами біла, або світла
!шпори повинні бути виготовлені з металу, мати прямий або
зогнутий шенкель, спрямований строго назад від центру
шпори коли вона одягнута на чобіт і бути не більше 3,5 см. в
довжину. У виїздці дозволені колещадки, якщо вони вільно
рухаються. Дужки шпор мають бути гладкими, але можуть
бути обтягнуті гумою
! рукавички білі у виїздці, будь яких кольорів у конкурі та
триборстві
!протектор спини для польових випробувань є обов'язковим і
дозволяється їзда в легкій сорочці
3.7
Підчас спеки ГСК може
дозволити виступ в конкурі та
триборстві без рединготів
3.8 У конкурі та триборстві дозволяється використання краг, але вони
мають бути непомітними та одягнуті на взуття з твердим каблуком
3.9 При огляді маршруту вершник має бути одягнутим чисто та
охайно. Однак, в будь якому випадку, обов'язкові чоботи, сорочка,
краватка. В ненасну погоду ГСК може дозволити куртки або
водовідштовхуючий плащ.
3.10 Довге волосся вершника має бути підібране

4 Привітання

4.1Кожен спортсмен має вітати членів ГСК. Якщо привітання не було
- на вершника накладається грошовий штраф Гл. ст.. стор..
4.2 Спортсмени можуть не знімати головний убір підчас привітання
при визові на старт. Підйом стеку, або явний кивок головою, буде
розглядатись в цьому випадку як привітання
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4.3 Під час парадів, церемоній нагородження, привітання бажані, а
під час виконання гімнів зняття
чоловіками головних уборів
обов'язкове
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5. Жеребкування

1 Жеребкування проводиться для спортсменів та представників команд
в присутності головного суді, або, за його призначенням, одного з
заступників, інших членів ГСК, головного секретаря та його помічників.
Інші особи на жеребкування не допускаються. Відсутність представника
команди та спортсменів, що заявлені на змагання, на жеребкуванні тягне
за собою грошовий штраф Гл. ст. стор
2. Особливі умови проведення жеребкування мають бути оговорені в
Положенні
3 Жеребкування під час змагань проводиться напередодні на кожний
тест у виїздці та на кожний маршрут у подоланні перешкод. В триборстві
жеребкування проводиться на манежну їзду і цей порядок старту
зберігається на польові випробування, а в конкурі триборці стартують у
порядку, зворотньому результатам двох видів
4 Чистий бланк стартових протоколів готується секретаріатом змагань
одразу після ветеринарної інспекції до початку жеребкування
5 Жеребкування порядку старту
5.1 При проведенні особисто- командних змагань :
Для жеребкування всі вершники поділяються на дві групи. В першу
групу включаються ті вершники, що виступають за команду. В другу
групу ті вершники, що виступають в особистому заліку
5.1.1 Спочатку проводиться жеребкування серед вершників,
які
виступають за команду:
- у контейнер складаються номерки у відповідності до кількості
стартуючих команд. У порядку проходження мандатної комісії
головний секретар викликає представника кожної команди.
Номер старту кожної команди вноситься в окремий протокол
- Головний секретар вносить в чистий стартовий
протокол
прізвища вершників та клички коней команди, яка має перший
стартовий номер у порядку, що визначив представник команди під
час мандатної комісії в остаточній заявці. Далі процедура
повторюється для вершників другої, третьої і т.д. команд
5.1.2 По закінченню жеребкування серед вершників, що стартують у
командному заліку, повторюється жеребкування серед тих, хто
приймає участь в особистому заліку:
- у контейнер складаються номерки у відповідності до кількості
спортсменів, що стартують в особистому заліку
- якщо є учасники особистого заліку, які заявлені більш ніж на
одному коні, жеребкування проводиться спочатку серед них .
ГСК має регулювати їх порядок старту таким чином, щоб між
виступами цих коней був забезпечений інтервал:
- у виїздці – 1 година
- у конкурі - 10 учасників
- у триборстві – у межах 8 учасників
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- головний секретар вносить в стартовий протокол ( де вже внесені
прізвища
спортсмена
та кличка
коня що, виступають у
командному заліку), на зайві
місця
послідовно
прізвища
спортсменів та клички коней, що заявляються в особистий залік
на декількох конях
- далі жеребкування проводиться серед учасників особистого
заліку у порядку проходження
ветеринарної
інспекції (за
виключенням прізвищ вершників, що стартують у командному
заліку та тих, що заявлені в особистому на декількох конях) Для
проведення змагань з виїздки для тестів КЮР різних рівней,
використовується
зворотній порядок старту за результатами
Великого призу, або Середнього призу №1 та
проводиться
жеребкування в середині груп з п'яти вершників
5.2 При проведенні особистих змагань порядок жеребкування відповідає
п 5.1.2
даної статті Правил

6 Розклад за часом
6.1 В змаганнях з триборства :
- у стартовому протоколі манежної їзди вказується час старту
кожного вершника
- розклад часу старту кожного вершника в кожній фазі польових
випробувань складається заступником головного cудді з виду разом з
курс-дизайнером траси на основі оптимального часу проходження
кожної фази.
Кожен вершник
має отримати примірник
розкладу руху по
дистанціям польових випробувань. Якщо протягом поточного дня
(під час проведення змагань в один день) проводиться два та більше
випробувань, кожен кінь має мати між ними інтервал мінімум у 30
хвилин. Якщо польові випробування проходять до конкуру, то перерва
має складати не менше
45 хвилин між фінішем в польових
випробуваннях та стартом у конкурі для кожного коня
6.2 В змаганнях з виїздки:
- в стартових протоколах кожного тесту вказується час старту
кожного вершника
- після виступу 5 – 6 вершників передбачається перерва мінімум в
10хвилин з метою відновлення поверхні манежу. Якщо у змаганнях
приймає участь більш ніж 26 вершників, то після 20 вершників
передбачається перерва мінімум в одну годину
6.3 В змаганнях з конкуру:
- в стартових протоколах кожного маршруту вказується час початку
змагання старту першого вершника)
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7 Медичне забезпечення
7.1Медичне обслуговування має бути забезпечене протягом змагань і
розповсюджуватись на всіх людей, що знаходяться на тренувальних та
бойових полях, в стайнях, у всіх приміщеннях, що мають відношення до
змагань. Медична допомога також має надаватись глядачам
7.2Офіційний лікар змагань, що має достатній досвід і знання місцевих
умов, призначається заздалегідь, для того, щоб діяти згідно з Оргкомітетом і
службами швидкої допомоги по питанню забезпечення необхідними
медичними засобами. Медичний центр організується для надання допомоги
при невеликих травмах, огляду і первинного лікування серйозних
ушкоджень або хвороби. Для як найшвидшої доставки в лікарню учасника,
який одержав серйозну травму, мають бути заздалегідь визначені, і
підтримуватися в стані постійної готовності шляхи швидкої евакуації
7.3 На місцях проведення змагань, особливо з подолання перешкод та
триборства, мають бути присутніми спеціалісти травматологи з необхідним
обладнанням для машини швидкої допомоги
7.4 Польові випробування має обслуговувати, як мінімум, дві машини
швидкої допомоги
7.5 Оргкомітет забезпечує наявність бригади лікарів швидкої допомоги, а
головний суддя (заступник з виду) забезпечує їй зручний доступ до
безпосереднього місця проведення змагання
7.6 У випадку падіння вершника, яке призвело до неможливості негайного
руху спортсмена пішки, його має негайно, на місці падіння, оглянути лікар
і прийняти рішення або про дозвіл залишити місце падіння пішки, або про
евакуацію вершника машиною швидкої допомоги
7.7 До польових випробувань вершники не допускаються без наявності
медичної картки, закріпленої на тулубі спортсмена. Медична картка має
мати відомості про групу крові, хронічні захворювання, минулі травми,
наявність алергічної реакції на ліки. Відразу після прибуття вершників на
змагання з триборства, Оргкомітет має зібрати медичні карти зі спортсменів.
Вони повинні бути перевірені офіційним лікарем змагання. Їх копії
рекомендується зберігати в секретаріаті Оргкомітету до закінчення змагання.
Крім того, кожен вершник має повідомити телефони двох найближчих

родичів
7.8 Персональну відповідальність за допуск вершника на старт польових
випробувань з медичною карткою несе стюард Гл. Ст.. стор
7.9 Якщо мав місце нещасний випадок, в наслідок якого спортсмен або
кінь не можуть закінчити маршрут ( їзду), вони обидва виключаються.
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Якщо, не дивлячись на нещасний випадок, вершник закінчує змагання, але
не покидає бойове поле, .до нього не застосовується виключення
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Глава УІІ1з. Паради, церемонії нагородження
1 Участь у парадах (відкриття, закриття) всіх спортсменів є
обов'язковою. Форма одягу повинна бути такою ж, як і під час змагань,
однак дозволені бинти на коні ГЛ. ст. стор.
2 Участь у церемоніях нагородження переможців та призерів змагань є
обов'язковою Гл. ст. стор.
3 Порядок проходження вершників на парадах відкриття визначається
алфавітом назви території, яку вони представляють, однак вершники
установи,
що проводить змагання, проходять на параді відкриття
останніми. Під час особисто-командних змагань на параді закриття
команди проходять у порядку зайнятих місць
4 У випадку відсутності вершника на параді закриття без поважних
причин і без письмового дозволу
головного судді, спортсмен
позбавляється нагород, пам'ятних та грошових призів і
на нього
накладається грошовий штраф Гл. ст. стор .
Присутність на церемонії нагородження головного судді є обов'язковою
(у виключних випадках він доручає це одному з заступників з виду)
5 Головний суддя вручає медалі та нагороди до того, як вручаються
будь-які інші нагороди або призи від оргкомітету, спонсорів
6 Нагорода розетками та призовими попонами здійснюється стюартом
змагань до початку параду (церемонії)закриття.
7 Церемонія нагородження починається з вершника, який
посів
останнє призове місце. На честь Чемпіона виконується гімн України
8 ГСК перед парадом визначає серед переможців та
вершників, яким надається право опустити прапор змагань.

призерів

9 Головний суддя призначає командуючих парадами серед переможців
попередніх аналогічних
змагань, або серед
найдосвідченіших
вершників.
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Глава 1Xз ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ТУРНІРУ
1. Г С К
.1 Головна суддівська колегія
призначається для безпосереднього
проведення змагань всіх категорій з кінного спорту
1.2 ГСК призначається колегією суддів ФКСУ (обласних, міських,
АР Крим федерацій ) за погодженням з Міністерством у справах
сім'ї, молоді та спорту, або його відповідними управліннями
(комітетами)
1. 3 До складу Г С К включаються:
- головний суддя
- заступники головного судді з видів
- судді з виїздки, суддя на канаві (конкур), курс- дизайнер, стюард
- головний секретар
- ветлікар змагань
- стюард
1.4 Вимоги до кількісного складу та кваліфікації членів суддівської
колегії
До складу ГСК мають входити:
А/ При проведенні національних та всеукраїнських змагань
з виїздки
- 3 судді національної або міжнародної (”С”, “І”) категорії
з виїздки, в тому числі один, що не мешкає на території
України
-2 судді першої категорії (допускається 1 суддя другої
категорії)
з конкуру, триборству
- 2 судді національної категорії з конкуру ( триборству)
- 1 суддя – першої категорії
- інші судді – другої, третьої категорії
Б/ При проведенні регіональних та відкритих обласних
змагань, міст Києва, Севастополя, АР Крим
з виїздки:
- 2 судді національної категорії з виїздки ( в т.ч. один,
що не мешкає на території, де проходять змагання)
- 2 судді першої категорії
- 1 суддя другої категорії
з конкуру та триборству:
-1 суддя
національної категорії з конкуру
(триборству)
-1 курс-дізайнер, бажано той, що не мешкає на
території, де проводяться змагання
- 2 судді першої категорії
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В/ При проведенні обласних, міських (не відкритих змагань)
у складі суддівської колегії має бути мінімум 1 суддя
національної категорії , один – першої та один -2-ї категорії

Судді
2.1 Головний суддя
2.1.1 Призначається колегією суддів ФКСУ ( обласних федерацій
та м. Києва, Севастополя, АР Крим) за погодженням Міністерством
у справах сім'ї, молоді та спорту, (відповідними управліннями,
комітетами). До
початку змагань,
разом з представниками
оргкомітету
та організації, що їх проводить, визначає готовність
місця змагань:
- обладнання бойових та розминочних полів у відповідності до
правил змагань з виїздки, конкуру, триборству)
- готовність місць розміщення коней, ветлазарету
- готовність місць розміщення учасників, суддів, обслуговуючого
персоналу
- готовність місць роботи суддів: наявність кабін для суддів з
виїздки, трибун для суддів з конкуру, триборству
- готовність та обладнання місць роботи секретаріату: наявність
кімнати, оргтехніки (ЕОМ, принтер, ксерокс), канцтоварів
- наявність та обладнання місць розміщення глядачів
- наявність заявок на медобслуговування змагань (швидка
допомога)
- наявність радіофікації місць змагань в т.ч. і для
проведення
КЮРу
- наявність пункту харчування
- підписує акт прийому спортивних споруд, траси польових
випробувань
2.1.2 Керує роботою ГСК, мандатної комісії, підписує протоколи
засідання мандатної комісії
2.1.3 Забезпечує, під час проведення змагань, безперечне дотримання
правил змагань з кінного спорту, Положення про проведення змагань,
Положення про колегію суддів ФКСУ, як з боку суддівської бригади,
так і учасників, тренерів, представників команд, обслуговуючого
персоналу.
2.1.4 Керує роботою заступників з видів (або в цілому суддівської
бригади), головного секретаря
- призначає заступників з видів
- проводить наради
- має бути присутнім на жеребкуванні (або особисто доручає цю
функцію заступникам з видів)
- підписує технічні протоколи
- складає звіт про роботу всіх членів суддівської бригади та надає
його до секретаріату ФКСУ (обласних, міських федерацій
кінного спорту)
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2.1.5 Організує та проводить брифінги, наради разом з
представниками організацій, що проводять змагання
та членами
Оргкомітету
2.1.6 Організує проведення парадів відкриття та закриття змагань:
призначає командуючих парадами, визначає
кількісний склад
учасників парадів
2.1.7 Організує надання інформації про змагання представникам
засобів масової інформації
2.1.8 Координує роботу автотранспорту по перевезенню спортсменів,
суддів, обслуговуючого персоналу до місць змагань та розміщення
2.1.9 Координує роботу швидкої допомоги
2.1.10 Складає звіт про результати проведення змагань, дає оцінку
якості підготовки місць і надсилає його до Міністерства у справах
сім'ї, молоді та спорту (іншим відповідним органам)
2.1.11
Несе персональну відповідальність за інформування
відповідних організацій та установ про представників, на яких під
час змагань були накладені будь-які стягнення (штрафи,
дискваліфікація та ін.)
Головний суддя має право:
- відмінити змагання, якщо до їх початку місця проведення не
були готові
- відмінити або перенести час змагання, якщо стан грунту або
атмосферні умови складають небезпеку для учасників
- змінити норму часу проходження маршруту конкуру Гл.
ст.
стор.
- дати дозвіл на використання бойових полів для розминки Гл.
ст. стор.
- накладати грошові штрафи у випадках, обумовлених
правилами Гл. ст.
стор.
- позбавити спортсмена права подальшої участі у змаганнях в
зв'язку з кульганням, явною непідготовленістю Гл.
ст.
стор.
- відсторонити від виконання своїх обов”язків представників
команди, які не забезпечили дотримання належного порядку як
на території проведення змагань, так і на місцях проживання
своїх спортсменів, або обслуговуючого персоналу
- накладати грошові штрафи Гл. ст. стор.
- виключати (дискваліфікувати) учасників, які допустили грубість,
нетактовну поведінку по
відношенню до суддів, інших
спортсменів, тренерів, членів Оргкомітету, обслуговуючого
персоналу змагань, глядачів або грубість по відношенню до
коней та з інших причин
Гл.
ст. стор.
- надавати у колегію суддів
(ФКСУ,
обласних, міських
Федерацій) подання про застосування
до суддів, тренерів,
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спортсменів штрафних санкцій, обумовлених правилами або
Положенням про колегію суддів ФКСУ
- давати дозвіл на заміну вершника або коня в команді у випадку
хвороби, або при нещасному випадку на тих, хто був
формально заявлений, але не пізніше ніж за годину до старту
при наявності доповідної записки ветеринарного, медичного
лікаря змагань
- в сумнівних випадках приймати рішення на користь учасника
2.2 Головний секретар
Працює безпосередньо під керівництвом головного судді у складі ГСК
.1
Організовує
роботу членів мандатної комісії ( розділяє
ділянки роботи секретарів з видів під час мандатної комісії,
складає протоколи та підписує їх у головного судді)
.2
Особисто відповідає за дотримання пунктів правил змагань
та „Положення” щодо допуску учасників та коней. Разом з
головним суддею вирішує спірні питання
3.
Призначає секретаря ветеринарної інспекції
4.
Забезпечує відповідними документами ветеринарну
інспекцію
5.
Забезпечує коней, що виступають, індентифікаційними
номерами, якщо це не зробив ветлікар установи, що приймає
змагання та заповнює відповідні документи
6.
Організовує інформування (усне та письмове) про
результат виступу кожного спортсмена
не пізніше фінішу
наступного вершника
7.
Проводить жеребкування. Організовує роботу членів
мандатної комісії (розділяє ділянки роботи секретарів з видів
під час мандатної комісії, складає протоколи мандатної
комісії)
8.
Організовує друк стартових протоколів, технічних результатів
кожного змагання
9.
Особисто забезпечує суддів технічними результатами
не
пізніше ніж через 0,5 години після закінчення змагань
2.2.10.Забезпечує інформаційними матеріалами (стартовими
протоколами, технічними
результатами) представників
організацій, що проводять змагання, представників команд, ЗМ І.
2.2.11 Надає інформацію для підготовки матеріалів на церемонію
нагородження
2.2.12 Організовує заповнення грамот, дипломів
2.2.13 Заповнює відомість видачі призів
2.2.14 Забезпечує, після закінчення змагань, видачу представникам
команд, представникам організації, що проводить змагання,
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ФКСУ, технічних результатів. Складає табель обліку роботи
суддів
2.2.15 Надає бухгалтеру, що обслуговує змагання, документи по
відрядженню суддів.

2.3 Заступник головного судді з конкуру
Працює безпосередньо під керівництвом головного судді у складі ГСК
.1 Присутній на мандатній комісії і вирішує, разом з головним
суддею та головним секретарем, спірні
питання допуску
спортсменів та коней
.2
Присутній на ветеринарній інспекції
.3 Присутній (у випадку відсутності головного судді) на
жеребкуванні
.4 Здійснює керівництво роботою: призначає суддів на розминку,
канаву, на поле, секундометристів, інформатора, випускаючого ,
секретарів, що ведуть протокли проходження маршруту, курсдизайнера
.5
Перевіряє готовність розминочного та бойового поля перед
кожним маршрутом, наявність суддів на робочих місцях,
секретарів, швидкої допомоги, секундомірів, радіофікації,
стартових
протоколів у суддів та наявність на дошці
інформації стартових протоколів та схем маршруту
.6 Визначає, разом з курс-дизайнером, швидкість руху по маршруту
.7 Присутній на показі маршрутів
.8
Керує діями вершника під час руху по маршруту та діями
суддів і секретарів шляхом використання звукового сигналу)
.9
Несе персональну відповідальність за вірність визначення
результатів проходження кожним
вершником дистанції
маршруту та їх внесення секретарем
у робочі технічні
протоколи.
2.3.10 Відповідає за підготовку документів для церемонії
нагородження
2.3. 11 Аналізує та оцінює роботу кожного судді на щоденних
нарадах суддів.
2.3. 12 Складає, у письмовій формі, звіт про роботу суддівської
бригади з конкуру цілому та характеристикою і оцінкою роботи
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особисто кожного за 5 бальною системою та, за годину після
закінчення всіх змагань, надає вказаний документ головному судді.
2.3.13 Надає письмові пропозиції головному судді щодо оцінки
підготовки та проведення змагань з виду
2.3 14 Заступник головного судді має право:
- звертатись до головного судді з пропозицією щодо зміни
норми часу або швидкості руху
- зупиняти вершника, який не має реальних шансів зайняти
суттєве місце та, на думку судді, технічно не є підготовленим
(як
спортсмен, так і його кінь) з метою забезпечення
безпеки життя та здоров’я обох Гл. ст. стор.

2.4 Заступник головного судді з триборства
2.4. 1 Присутній на мандатній комісії і вирішує спірні питання
допуску спортсменів та коней разом з головним суддею та головним
секретарем
2.4. 2 Працює безпосередньо під керівництвом головного судді у
складі ГСК
2.4. 3 Вирішує спірні питання поточного допуску спортсменів та
коней
2.4.4 Присутній на ветеринарній інспекції
2.4.5 Присутній, у випадку відсутності головного судді,
на
жеребкуванні
2.4.6 Здійснює керівництво роботою:
- суддів з виду: призначає суддів на розминки, канаву, випускаючого,
стартерів (фінішерів)
- секретарів, що ведуть протоколи проходження маршрутів
- курс-дизайнерів
2.4.7 Перевіряє готовність розминочного та бойового поля перед
кожним маршрутом, наявність суддів на робочих місцях, секретарів,
швидкої допомоги, секундомірів
2.4.8 Здійснює прийом траси польових випробувань та підписує акт
прийому разом з медичним та ветеринарним лікарями за добу до
початку змагань
2.4.9 Присутній на показі траси польових випробувань
2.4.10 Складає графік руху вершників на трасі польових випробувань
2.4. 11 Під час руху на трасі польових випробувань та конкуру керує
діями вершників, суддів, секретарів
2.4.12 Має право:
- звертатись до головного судді з пропозицією щодо зміни норми
часу або швидкості руху Гл. Ст.. стор.
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- зупинити вершника, який не має реальних шансів зайняти суттєве
місце та, на думку судді, технічно не є підготовленим
(як
спортсмен, так і його кінь) з метою забезпечення безпеки життя та
здоров'я обох Гл. ст. стор.
2.4.13 Несе персональну відповідальність за вірність визначення
результатів проходження кожним вершником дистанції маршруту та
їх внесення секретарем у робочі технічні протоколи
2.4. 14
Відповідає за підготовку документів для церемонії
нагородження
2.4. 15 Аналізує та оцінює роботу кожного судді на щоденних нарадах
суддів.
2.4.16
Складає, у письмовій формі, звіт про роботу суддівської
бригади з триборства в цілому та характеристикою і оцінкою роботи
особисто кожного за 5 бальною системою та, за годину після
закінчення всіх змагань, надає вказаний документ головному судді.
2.4.17 Надає письмові пропозиції головному
судді щодо оцінки
підготовки та проведення змагань з виду.
2.5 Заступник головного судді з виїздки:
2.5.1 Працює безпосередньо під керівництвом головного судді у
складі ГСК
2.5.2 присутній на мандатній комісії і вирішує разом з головного
суддею та головним секретарем спірні питання допуску спортсменів
та коней
2.5. 3 Присутній на ветеринарній інспекції
2.5.4 Присутній (у випадку відсутності головного судді) на
жеребкуванні
2.5.5 Здійснює керівництво роботою:
- суддів з виду: призначає суддів (визначає їх місце розташування
в манежі на кожній їзді і складає таблицю їх зайнятості на
весь період змагань)
- призначає секретарів суддів, членів рахувальної комісії
2.5.6 Перевіряє готовність розминочного та бойового поля перед
кожною їздою, наявність суддів на робочих місцях, секретарів,
швидкої допомоги, секундомірів, радіофікації, стартових протоколів у
суддів та наявність стартових протоколів на дошці інформації
2.5.7 Несе персональну відповідальність за вірність внесення
результатів їзди кожного спортсмена в робочій протокол секретаря з
виду та в технічні результати
2.5.8
Відповідає за підготовку документів для церемонії
нагородження
2.5.9 Аналізує та оцінює роботу кожного судді (стажера, тіньового) на
щоденних нарадах суддів
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2.5.10, Складає у письмовій формі, звіт про роботу суддівської
бригади з виїздки в цілому та характеристикою і оцінкою роботи
особисто кожного за 5 бальною системою та, за годину після
закінчення всіх змагань, надає вказаний документ головному судді
2.5.11 Надає письмові пропозиції головному
судді щодо оцінки
підготовки та проведення змагань з виду
2.6 Старший суддя з виїздки
2.6. 1 Перевіряє, разом з заступником головного судді, перед їздою, на
яку він призначений, готовність міста змагань: наявність та
розміщення суддів відповідно до складеної таблиці,
наявність
комплекту протоколів їзди і їх відповідність діючим тестам ФЄІ,
стартових протоколів, готовність радіофікаційної системи, наявність
секундоміру
2.6. 2 Контролює наявність на робочому місці та роботу секретарів,
суддів, стюартів під час їзди, на яку він призначений
2.6.3 Несе персональну відповідальність за перевірку правильності
перенесення результатів виступу кожного вершника, зафіксованих в
суддівських протоколах, до зведеного протоколу та надрукованих
технічних результатів
2.6. 4 Має виключне право:
- на прийняття рішення про зняття вершника під час їзди
- на прийняття рішення про наявність під час їзди помилки у
вершника, за яку вершник або штрафується автоматично, або
зупиняється звуковим сигналом
- на прийняття рішення про необхідність мати помічника, в
обов”язки якого входить сповіщати суддю про всі помилки „в
схемі”, або в „вправі”.
.7

СУДДІ

2.7.1 Суддя з виїздки
- Працює під керівництвом головного судді у складі ГСК , а під час
суддівства їзди - під керівництвом старшого судді
- Займає відповідне робоче місце за 15хвилин до початку чергової
їзди
-Перевіряє наявність в робочій папці стартового протоколу та
заповнених бланків їзди
- Має знати програму їзди, правила оцінки кожної фігури, правила
змагань з виїздки
- Оцінює кожну виконану вершником, у відповідності до схеми
їзди, фігуру і виставляє оцінку в протокол їзди
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- Ставить свій підпис на протоколах їзди кожного вершника та під
оцінками, які особисто ним виправлені
2..7.2 Секретар з виїздки
- Здійснює керівництво роботою всіх секретарів з виду: призначає
секретарів суддів, секретарів рахувальної комісії, секретарівоператорів комп'ютерного набору
- Працює в складі мандатної комісії: заповнює особисті картки
учасника, оформлює протоколи
їзди
при наявності стартових
протоколів
- Організує підрахунок результатів виступу кожного спортсмена,
занесення даних до зведеної відомості, електронної бази даних та до
зведеної відомості на дошці інформації
- Готує матеріали для жеребкування
Забезпечує всіх присутніх на змаганнях
інформацією про
результати їзди кожного спортсмена через засоби радіофікації
(електронне табло) не пізніше фінішу попереднього вершника
- Несе персональну відповідальність за правильність підрахунків
результатів виступу вершників, їх занесення до технічних протоколів
- Організує друк технічних результатів по кожній їзді і надає їх
головному секретарю
- Друкує стартові протоколи

2.7.3 Секретар з конкуру
- Здійснює керівництво роботою всіх секретарів з виду, операторів
комп'ютерного набору
- Працює в складі мандатної комісії: заповнює особисті картки
учасника, бланки протоколів кожного маршруту
- Підраховує результати виступу кожного спортсмена, заносить дані
до протоколу, електронної бази даних . Несе
персональну
відповідальність за правильність здійснених підрахунків результатів
проходження маршруту
- Готує матеріали для жеребкування
Забезпечує суддю-інформатора
інформацією про результати
виступу
кожного спортсмена не пізніше фінішу
попереднього
вершника
- Організує друк технічних результатів по кожному маршруту і надає
їх головному секретарю
- Друкує стартові протоколи
2.7.4 СТЮАРД (суддя – інспектор)
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- Працює під безпосереднім керівництвом головного судді у складі
ГСК
- Забезпечує безпеку стаєнь під час змагань
- Несе персональну відповідальність за дотримання правил змагань
учасниками на всій території (бойових, розминочних, тренувальних
полях , манежах, левадах і т.д.)
- Має бути присутнім коли тренувальні та розминочні поля відкриті
для роботи
-Забезпечує організацію ветеринарної інспекції та порядок її
проходження
- Забезпечує перевірку заліза в роті коня, шпор після виконання схеми
манежної їзди, користуючись при цьому одноразовими гумовими
рукавичками
- Забезпечує наявність дошки інформації
- Несе персональну відповідальність за наявність медичних карток у
вершника, що стартує на польових випробуваннях Гл. Ст.. стор .
2.7.5 Суддя на перешкоді (польові випробування)
- Працює під безпосереднім
керівництвом
головного судді
(заступника з виду)
-. Займає своє робоче місце не пізніше ніж за 15 хвилин до старту
першого вершника
- Не допускає долання перешкоди черговим вершником
- який не має на голові захисного шолому, який, на погляд судді,
не має фізичної можливості продовжувати рух по дистанції
- кінь якого, на погляд судді, не має фізичної можливості
продовжувати рух по маршруту
- у випадку руйнування перешкоди попереднім вершником при
неможливості її відновлення до моменту наближення чергового
спортсмена
- який має три непідкорення коня на даній перешкоді
- який має падіння
- Викликає швидку допомогу у разі нещасного випадку на “його”
перешкоді
Викликає робочу бригаду у разі руйнування перешкоди і
неможливості її відновлення своїми силами
- Заносить результати долання даної перешкоди кожним вершником у
протокол
- Несе персональну відповідальність за правильність прийнятих рішень
та занесення результатів кожного спортсмена до протоколу
- Звітує перед секретарем з триборства про записані результати
2.7.6 Суддя на канаві (конкур)
-. Працює під безпосереднім керівництвом головного судді у складі
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Г С К та заступника головного судді з конкуру
- Має виключне право на прийняття рішення про наявність заступу на
рейку (смужку), що обмежує розмір канави
- Займає своє робоче місце не пізніше, як за 15 хвилин до старту
першого вершника
- Фіксує результат долання канави кожним вершником у протоколі
2.7.7. Суддя на конкурному полі
- Працює під безпосереднім керівництвом курс-дизайнера: допомагає в
обладнанні конкурного поля, після руйнування перешкоди допомагає її
відновленню
-У якості стартера, після звукового сигналу “на старт”, піднімає
прапор та швидко опускає його у момент, коли перед коня порівняється
з ним
- У якості фінішера піднімає прапор після долання останньої перешкоди
маршруту і швидко
опускає його у момент,
коли перед коня
порівняється з суддею
2.7.8 Суддя на розминці
- Працює під безпосереднім керівництвом стюарда
- Приймає від курс-дизайнера встановлені для розминки перешкоди,
дотримує їх на протязі перебування на полі вершників у стані, що
відповідає вимогам Правил змагань
- Допускає на розминочне поле вершників у відповідності до стартового
протоколу
- Несе персональну відповідальність за наявність у всіх вершників
захисних шоломів
- Накладає грошові штрафи на учасників, які допустили:
- долання розминочної перешкоди в невірному напрямку, який
обумовлюється прапорцями на кожній перешкоді
(або
пофарбованими кінцівками жердин)
- підбивку коня в будь якій формі Гл. Ст.. стор.
- використання недозволених засобів, або недозволеного кінського
знаряддя
- Доповідає головному судді (заступнику з виду), у письмовому
вигляді, про допущені порушення під час розминки
2.7.9 Суддя секундометрист
- Працює під безпосереднім керівництвом судді (заступника з виду),
який веде вершника по маршруту
- В обов'язки секундометриста входить:
- пускати секундомір в момент відмашки прапором суддею
стартером та зупиняти час в момент фінішу
- зупиняти та пускати секундомір під час переривання руху по
маршруту тільки за командою судді, що веде вершника по маршруту
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- заносити відомості про час, витрачений вершником на
проходження маршруту на польових випробуваннях, в протокол

3 Ветеринарний лікар змагань
3.1 Головний ветеринарний лікар змагань (ветделегат) працює у
складі ГСК і :
- Керує діями членів ветеринарної комісії
- Проводить огляд та ідентифікацію коней під час виводки
- Проводить огляд коней перед та після польових випробувань
- Організовує ветеринарну допомогу коням під час змагань
- Приймає трасу польових випробувань і підписує акт прийому
разом з курс-дизайнером
- Надає у ФКСУ відомості про коней, які брали участь у змаганнях
з метою внесення в електронну базу даних, за існуючою формою
3. 2. Ветеринарний лікар установи, яка приймає змагання
- працює під керівництвом головного ветлікаря змагань
- здійснює перший огляд коней, які прибувають на змагання, видає
ідентифікаційні номери, заповнює відповідні документи
- керує розміщенням у стайнях прибулих коней
- забезпечує ветеринарне обслуговування коней до початку змагань
- бере участь у ветінспекції
- бере участь у другому та третьому оглядах під час проведення
змагань з триборства

4 Представник команди
4.1 Призначається для представлення команди (особистостей) на
змаганнях відповідних категорій установою, що відряджає. Прибуває на
місця змагань для проходження мандатної комісії напередодні початку
змагань за рахунок своїх організацій.
4.2 Вносить на мандатній комісії в секретаріат грошову заставу, яка
повертається після закінчення
змагань при відсутності випадків
накладання на нього або
членів команди грошових штрафів,
передбачених існуючою юридичною системою Гл. Ст..
стор.
4. 3 Представляє на мандатну комісію всі документи, які вимагаються
Правилами
4.4 Підписує остаточну заявку та список кінського складу, який
додається до неї
4. 5 Подає до ГСК протести, скарги на що має виключне право
4.6 Відвідує, в обов’язковому порядку, всі наради, які організовуються
ГСК та Оргкомітетом, жеребкування . Відсутність без поважних причин
(без дозволу головного судді) , тягне за собою грошовий штраф
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Гл.
Ст.. стор.
4.7 Може проводити заміну вершників та коней у разі виникнення
необхідності (нещасних випадків, захворюванні вершника або коня) за
письмовим погодженням головного судді, ветеринарного (медичного)
лікаря змагань не пізніше ніж за 1 годину до початку змагань
4.8 Представник несе персональну відповідальність за:
а/ загальне керівництво питаннями, пов”язаними як з спортсменами
(включаючи їх спортивну форму, поведінку – особливо тих, кому ще
не виповнилось 18 років), розміщення, харчування, форму одягу,
дотримання пунктів Правил змагань, так і з їх конями (розміщення,
харчування, лікування, ковку,
фізичну та спортивну
підготовленість), дотримання правил техніки безпеки всіма членами
команди, в т.ч. обслуговуючого персоналу
б/ надання уточнених заявок на старт наступного дня не пізніше 17.00
годин поточного дня
в/ повідомлення секретаріату прізвищ спортсменів та клички коней,
які виступають у командному заліку
г/ участь вершників у нарадах, церемоніях нагородження
д/ оплату грошових штрафів, накладених на спортсменів, тренерів,
представника
е/ отримання, по закінченню змагань, паспортів коней членів команди
та технічних протоколів
результатів, які
передаються
представником команди в організацію, що відряджає
ж/ має виключне право знайомитись з записами у попередніх
протоколах проведеного змагання і звертатись до ГСК з скаргами,
протестами з цього приводу не пізніше 30 хвилин після фінішу
останнього учасника даного змагання
з/ має право бути присутнім на розминці вершника
ГЛАВА ІХз. ЮРИДИЧНА СИСТЕМА
1 Скарги
1.1 Подаються представниками, ветлікарями команд, суддями до ГСК
на ім”я головного судді у письмовому вигляді за своїм підписом
(підписами свідків) на:
а / п о в е д і н ку с п о р т с м е н і в , т р е н е р і в , п р е д с т а в н и к і в ,
обслуговуючого персоналу, членів ГСК або Оргкомітету
б/ умови утримання коней
в/ умови розміщення учасників
г/ стан грунту бойового або розминочних полів
1.2 Головний суддя, разом з адміністрацією установи, що проводить
змагання, має вжити всіх
можливих заходів що до усунення
зазначених у скарзі фактів.
1.3 Всі скарги, які визначені ГСК вірними, обов”язково відмічаються
у звіті головного судді.
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2 Протести
.1 Протест на недотримання пунктів Правил змагань та Положення
щодо організації та
проведення змагань може бути поданий
представником
або ветеринарним
лікарем команди на ім”я
головного судді у письмовій формі за своїм підписом та з додатком
письмових підтверджуючих документів, прізвищами та підписами
свідків при умові застави у 100 гривень у випадках:
- порушень у підрахунку результатів, які призвели до невірного
розподілення зайнятих місць подаються не пізніше 30хвилин
після закінчення даного змагання
- у відношенні окремої перешкоди або схеми маршруту конкуру,
дистанції подаються не пізніше 15 хвилин до початку конкуру
- у відношенні окремих перешкод польових випробувань подаються
не пізніше 18 години попередньої доби
.2 Протест не буде розглядатись членами ГСК доки всі вище
перелічені умови не будуть виконані
2.3 Сума застави буде повернена подавачу, якщо протест буде
задоволено
2.4
У випадку відхилення поданого протесту сума застави
залишається у розпорядженні ГСК
2.5 Всі випадки надходжень протестів та результати їх розгляду
відображаються в звіті головного судді

3 Застави
3.1 Грошова застава надається до ГСК особою, яка уповноважена
подавати протести (представник команди, ветлікар) у сумі 100гривень і
повертається йому в разі задоволення протесту або залишається у
розпорядженні Г С К
3.2 Грошова застава надається до ГСК представником кожної команди
під час мандатної комісії
у сумі 100гривень і повертається йому
повністю у випадку
відсутності грошових штрафів, накладених на
нього особисто або спортсменів, тренерів команди під час проведення
змагань.

4 Грошові штрафи
4.1 Накладаються на представників команд, тренерів, спортсменів
рішенням головного судді за
письмовим поданням членів ГСК,
Оргкомітету змагань у випадках:
4.1.1. одноразової підбивки коней

35

4.1.2
використання
заборонених знарядь коня на тренуванні,
розминці, і, безпосередньо, в період проведення змагань
4.1.3 намір вплинути на результат змагання
4.1.4 некоректної поведінки спортсменів, тренерів, представників
команди по відношенню до офіційних осіб змагання,
організаторів
змагань, суддів, представників ЗМІ, глядачів, в т.ч. їх словесного
приниження
4.1.5 афери ( заміна коней, ідентифікаційних номерів, підробки в т.ч.
невірних записів в паспортах коней , та інш.)
4.1.6 насильства (бійки)
4.1.7 неучасті у парадах або церемонії нагородження як спортсмена,
так і команди без поважної причини, оговореної з головним суддею
4.1.8 якщо спортсмен, що був виключений, або той що закінчив
маршрут, не покидає місце виступу (манеж, конкурнє поле, трасу
польових випробувань) після перетинання лінії фінішу або після
звукового сигналу про виключення
4.1.9 якщо спортсмен, що був виключений, або той, що сам знявся,
перед виходом з бойового поля робить більш ніж однієї спроби долання
перешкоди, або долає її в зворотньому напрямку
4.1.10 якщо спортсмен після фінішу долає будь-яку перешкоду або
долає її для „преси” без дозволу ГСК
4.1.11 якщо спортсмен вдруге ( після попередження ) після в'їзду на
бойове поле не вітає ГСК або офіційних осіб змагання
4.1.12 у випадку повторної,
зафіксованої ГСК, відсутності
ідентифікаційного номеру у коня
4.1.13 якщо спортсмен торкався перешкоди таким чином що вона
змінилась
4.1.14 якщо спортсмен не дотримується вимог Правил щодо форми
одягу
4.1.15 помилок у записах в паспортах коней, відсутності деяких
відомостей про коня
4.1.16 порушення форми одягу під час ветеринарної інспекції
4.1.17 - огляд (появу), використання бойових полів (манежу,
конкурного поля, перешкод на трасі
польових випробувань)
спортсменами, які не беруть участь у змаганнях
4.1.18 безвідповідальну та безпечну поведінку під час ветінспекції,
парадів, церемоній
нагородження, яка може (або призвела) до
нещасних випадків
4.1.19 неучасті у жеребкуванні
4.2 Сума грошового штрафу за одне порушення складає 100 гр.
4.3 Всі суми грошових штрафів, накладених під час змагань, повинні
надходити до ФКСУ (обласних, міських федерацій, федерації АР Крим)
4.4 Штраф за не приїзд без поважної причини заявленої кількості коней
сплачується на
розрахунковий рахунок установи, на території якої
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проводяться
змагання у разі завдання матеріальних збитків за
придбання (встановлення) додаткових місць розміщення коней
4.5 Сума штрафу осіб, на яких він був накладений, вираховується з
заставної суми представника команди, який її вносить в секретаріат під
час проходження мандатної комісії, або ГСК приймає рішення про
дискваліфікацію спортсмена на пів року
з
моменту накладення
стягнення
4.6 Про накладені грошові штрафи сповіщаються відповідні організації
та установи, на працівників (членів) яких вони були накладені.

5 Дискваліфікація
5.1 Дискваліфікація означає що спортсмен позбавляється права участі у
наступних змаганнях, а результат поточного змагання анулюється і він
втрачає призові гроші, які вже були отримані
5.2. Види дискваліфікації:
5.2.1 – на один турнір
5.2.2 - на пів року з моменту накладення стягнення
5.2.3 - на наступний календарний рік
5.3 Причини та терміни дискваліфікації
5.3.1 - якщо кінь без дозволу головного судді залишив територію, на
якій проводяться змагання - на турнір
5.3.2 - продовження недозволених дій після попередження членами
ГСК – 0,5 року:
5.3.3 – повторний випадок жорсткого поводження з конем,
або
надмірного вживання хлиста - на весь наступний календарний рік
5.3.4 - їзда на зможеному коні або на тому, що явно кульгає
- на
турнір, повторний випадок –на наступний календарний рік
5.3.5 - дозвіл будь-кому працювати на коні, починаючи з дня мандатної
комісії – на весь турнір
5.3.6 - їзда поблизу кросових перешкод – на турнір
5.3.7 - повторний випадок долання
розминочних перешкод в
зворотньому напрямку – на весь турнір
5.3.8 - повторний
випадок долання розминочних перешкод, що
відновлюються або не мають прапорців –– на весь турнір
5.3.9- повторний випадок долання розминочних перешкод, які підняті
вище
дозволеної висоти на 10см., або розширених більш
допустимого максимуму – на весь турнір
5.3.10 - долання тренувальних перешкод
в недозволений
Оргкомітетом час – на турнір
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5.3.11 - огляд спортсменами перешкод польових випробувань до їх
офіційного показу – на турнір
5.3.12 - огляд перешкод на конкурному полі коли поле закрите – на
турнір
5. 3.13 - вихід на конкурне поле пішки після початку змагання, крім
випадків офіційного на це дозволу- на турнір
5.3.14 - за тренування в захисному шоломі, який не відповідає діючим
правилам, або зовсім без нього – на турнір
5.3.15 - тренування коней на бойовому полі ( крім випадків дозволу
на це Оргкомітету – затвердженого графіку роботи) – на турнір
5.3.16 - долання або намір долання будь-якої перешкоди на бойовому
полі або тієї, що входить до маршруту наступного змагання – на
турнір
5.3.17 – повторна, зафіксована ГСК, підбивка коня – на 1 турнір
5.318 - тренування коня під час проведення змагань з використанням
перешкод (окремих елементів), які не входять до тих, що Оргкомітет
надав для цієї мети – на 1 турнір
5.3.19 - всі випадки жорстокого поводження з конем про які сповіщає
головному судді, будь хто з членів ГСК, або зафіксованих в поданих
скаргах, протестах – пів року
5.3.20 знаходження в нетверезому стані на території змагань
спортсменів, тренерів представників команди, зафіксованих членами
ГСК – дискваліфікація всієї команди - на 1 турнір
5.4 порядок накладання:
Всі випадки дискваліфікації спортсменів відмічають в звіти
головного судді,
на основі яких
ці відомості заносяться в
електронну базу
ФКСУ, а інформація про такі випадки
надсилається відповідній організації (установ) у вигляді листа
ФКСУ (обласних, міських федерацій кінного спорту, федерації АР
Крим)

6.ВИКЛЮЧЕННЯ НА ОДНЕ ЗМАГАННЯ
(конкур, Їзду, всю програму триборства)
6.1 Виключення на одне змагання означає що спортсмен позбавляється
права участі у черговій їзді, конкурі, у всій програмі триборства,
або анулюється його результат в даній їзді, конкурі
6.2 Виключення використовується за:
6.2.1 жорстке поводження з конем або надмірне ( більше ніж три
удари підряд) вживання хлиста
6.2.2 небезпечну їзду
6.2.4 в'їзд до манежу або на конкурне поле до звукового сигналу,
якій дає дозвіл на старт
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6.2.5 долання розминочних перешкод в зворотньому напрямку
6.2.6 долання розминочних перешкод, що відновлюються або не
мають прапорців
6.2.7 долання розминочних перешкод, які підняті вище дозволеної
висоти на 10см., або розширених більш допустимого максимуму
6.2.8. вихід пішки на бойове поле крім випадків показу маршруту
6.2.9 стрибок в недозволеному напрямку через будь-яку перешкоду
на розминочному, тренувальному полях, а також через пробну
перешкоду на бойовому полі
6.2.10 відмову, без дозволу ГСК, від участі у перестрибуванні
6.2.11 долання, або намір долання, пробної перешкоди на бойовому
полі більшу кількість ніж це дозволено правилами
6.2.12 підбивку коня
6.2.13 явне кульгання Гл. пв, ст.5.7,
стор.
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