ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ

Відкритий Кубок «IIC»
3 етап змагань з подолання
перешкод (CSN*)
Відкритий Кубок «IIC» 3 етап змагань з подолання перешкод (CSN*)
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ДАТА:
1 етап – 24 – 26.05.13р.
2 етап - 07 – 09.06.13р.
3 етап - 12 – 14.07.13р.
4 етап - 26 – 28.07.13р.
5 етап - 09 – 11.08.13р.
6 етап - 06 – 08.09.13р.
Фінал: 13 – 15.09.13р.
1. Мета і завдання
Змагання з кінного спорту проводяться з метою:
Підвищення спортивної майстерності українських спортсменів;
Виявлення найсильніших спортсменів;
Широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
ДАТА: 12 – 14 липня 2013 р.
УВАГА: КСК «IIC» надає коней в оренду для участі у змаганнях, подобово, вартість
оренди 800 гривень / 1 кінь / 1 вершник (включаючи стартові у день оренди).
УВАГА: Буде проводитись аукціон з продажу коней. Дивись VII. ЗАЯВКИ, п.4.

МІСЦЕ: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 10 КП «Київський іподром»
2. Організатори
ПрАТ «Інноваційно-промисловий центр»
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту
3. Організаційний комітет:
ПРЕЗИДЕНТ:
Ковальчук О.А.
ЧЛЕНИ:
Петров А.А.
ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ:
Бойко Д. ( 067 692 02 20)
4. Адреса Оргкомітету:
вул. В.Васильківська, 72 (7 поверх), м. Київ.
Тел.: 067-6920220 Діна Бойко, E-mai: Dinaboyko777@yandex.ru
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це положення є офіційним запрошенням на змагання.
Змагання проводяться згідно:
- Правил ФЕІ з виїздки, редакція №24 2011 року.
- Загального регламенту ФЕІ, 23 видання, редакція 2009 року із змінами 2011 року.
- Правил змагань з кінного спорту, видання ФКСУ №1 2011 року.
- Ветеринарного регламенту ФЕІ, 11 видання, редакція 2009 року.
- Правил ФЕІ по подоланню перешкод (24-та редакція 2012 року)

ІІІ. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Президент Суддівської колегії:
Курс-дизайнер:
Секретар :
Стюарди:
Ветеринарний делегат:

Кіргизов М.І.
Прокопюк І. / Аккерман В.
Ступак О.
Герун В.М.

ІV. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Конкур: поле для змагань 80 х 120, піщане покриття, відкритий манеж.
2. Розминочне поле 80 х 80, піщане покриття, відкритий манеж.
3. До участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій, що є членами
ФКСУ та не мають заборгованості по сплаті членських внесків.

V. УМОВИ ДОПУСКУ
1. Діти допускаються до змагань тільки у разі наявності письмового дозволу
встановленого зразку (див. у Додатку) від батьків та тренера, ЗАВІРЕНИМ
НОТАРІАЛЬНО.
2. 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.
3. Крім каски, діти мають носити жилети безпеки в маршрутах по подоланню
перешкод.
4. Конкур: один кінь в один день може приймати участь не більше, ніж в двох
маршрутах.
5. Аматори можуть бути одягненні у довільну форму, але без порушень правил
безпеки, каска ОБОВЯ’ЗКОВА.
6. Аматори – це вершники, які досягли 15 років, не займались та не займаються
професійним кінним спортом, не приймали участі в міжнародних та
національних змаганнях. Не приймали участь в маршрутах вище 120 см., та не
мають розряду вище першого. А також, кінний спорт не повинен бути пов’язаний
з професійною діяльністю вершника (тренерська, берейторська діяльність).
7. Змагання проводяться в три дні.
8. Кваліфікація на фінал. Зарахування балів (рейтинг), здійснюється у третій день
змагань.
VI. УМОВИ ПРИЙОМУ

1.
2.

3.

Керівники делегацій, учасники, тренери та коноводи приїжджають та розміщуються в
готелю за власний рахунок.
Приїзд на змагання, розміщення та годування коней за рахунок учасників. Вартість
одного денника 180 гривень за 1 день (сплачується дата в’їзду та дата виїзду
включно), також 50 гривень прибирання денника після виїзду. Учасники
змагань, які розмістили коней у організатора турніру КСК «IIC», не менш ніж на
два дні, отримують знижку на всі стартові внески у розмірі 20% (стартові внески
на участь коней у змаганнях ті, які розміщенні у організатора турніру КСК
«IIC»), а також талони на обід із розрахунку на одну особу в день, яка бере участь
у змаганні. Учасники змагань, коні яких знаходяться на постої у організатора
турніру КСК «IIC», отримують знижку на всі стартові внески у розмірі 50%
(стартові внески на участь коней у змаганнях, які розміщенні у організатора
турніру КСК «IIC»), а також талони на обід із розрахунку на одну особу в день,
яка бере участь у змаганні. Попереднє замовлення денників:
067-2691879, 095-7623242 – Дейснер Дар’я (Адміністратор),
067-2560303 – Белінський Роман (Організатор)
Організаційний комітет не забезпечує локальний транспорт учасників на час
проведення змагань.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
4.
5.

6.

Усі коні, що приймають участь у змаганнях під час мандатної комісії отримують
номери, які мають носити весь період змагань.
Реєстрація коней на змагання проводиться згідно з правилами вакцинації,
встановленими Ветеринарним комітетом ФКСУ (крім паспорта коня з відміткою
про вакцинацію, при собі потрібно мати копію акту вакцинації проти грипу всієї
конюшні, з якої приїхав кінь, завірену районнім ветлікарем. На акті, обов’язково
повинен бути штамп та підпис ветеринара, що здійснював щеплення).
Рекомендовано мати при собі акт щеплення проти ринопневмонії всієї конюшні.

VII. ЗАЯВКИ
1.

Заявки, встановленого зразку на участь у змаганнях, мають бути подані у письмовому
або електронному вигляді. Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами
змагань та підтвердженням відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.
2. Разом із заявкою, обов’язково мати справку від лікаря та страховий поліс,
ідентифікаційний код. Відповідальність за неповнолітніх учасників несуть батьки.
Заявки учасників, яким не виповнилось 18 років на момент змагань, повинні
подаватися разом із дозволом встановленого зразку від батьків і тренера, та свідоцтва
про народження.
3. Заявки, подані після закінчення мандатної комісії, приймаються за подвійним
тарифом і в залежності від обставин можуть бути відхилені.
4. Учасники змагань, які виступають не менш двох днів, можуть подати заявку на участь
у аукціоні з продажу коней. Заявка попередньо подається у встановленій формі до
початку змагального дня. В продовж змагань, буде повідомлятися, що кінь (коні)
може бути проданий з аукціону, після закінчення, в останній день змагань. Умови
аукціону будуть повідомлені оргкомітетом, до початку змагань.
Тел.: 067-6920220 Діна Бойко, E-mai: Dinaboyko777@yandex.ru

Термін надання заявок:
Попередня заявка – 01 липня 2013 року
Остаточна заявка – на мандатній комісії 12 липня 2013 р.
Відповідальна – Діна Бойко: 067-6920220

VIII. СТАРТОВІ ВНЕСКИ
1.
2.
3.

Розмір стартових внесків для кожного маршруту вказаний у програмі змагань.
Оплата стартових внесків обов’язкова при подачі остаточної заявки.
Без оплати стартових внесків заявка вважається недійсною.

IX. ВЕТЕРИНАРНІ УМОВИ
Коні, що прибувають для участі у змаганнях, повинні бути клінічно здорові і відповідати
всім ветеринарним вимогам щодо переміщення живих тварин в межах України. Наявність
Паспорту спортивного коня ФКСУ або ФЕІ ОБОВ’ЯЗКОВА.

Для в’їзду на територію Іподрому необхідно мати прохідне
свідоцтво форма №1.
X. РІЗНЕ
1.

Протести
Протести приймаються у письмовій формі в разі сплати депозиту в розмірі 500 грн.
Депозит повертається в разі прийняття рішення на користь сторони, що протестує.

2.

Призи та винагороди

Загальний призовий фонд складає: 50 000* гривень конкур.
* у т. ч. 15% (прибутковий податок, який залишається у організаторів)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Податковий збір сплачує оргкомітет змагань. Розподіл призових вказано у програмі
змагань.
У маршрутах: № 1, 2, 3, 4, 5, 6 перші три місця нагороджуються розетками.
У маршрутах: № 7, 8, 9, 10, 11, 12 перші три місця нагороджуються розетками та
медалями.
У маршрутах: № 13, 14, 15, 16, 17, 18 перші три місця нагороджуються розетками,
медалями та кубками.
Діти та аматори нагороджуються тільки медалями та цінними призами.
3.

Наявність номерів для ідентифікації коней ОБОВ’ЯЗКОВА!

XI. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Мандатна комісія (Центральний майданчик іподрому) буде працювати:
12 липня з 9-00 до 10-30.
Просимо вершників подавати остаточні заявки напередодні змагань для
зручності формування стартових списків.
Відповідальна – Діна Бойко, тел.: 067-6920220
Клас

Маршрут

Допуски

Призовий
фонд
(грн)

Розмір
стартових
(грн)

1000
-------

230
130

1000
-------

230
130

1000

230

1000
-------

230
130

1500

230

2000

230

2500

230

1800
-------

230
130

2000
-------------

230
130
130

2200

230

Перший день, 12 липня, п’ятниця
Маршрут № 1-L*
«70 см»

274.5.6. Дві фази
Спеціальний
варіант
274.5.6. Дві фази.
Спеціальний
варіант

1 група – Відкритий клас, коні
від 4-х років.
2 група - Діти на конях від 6 років.
Маршрут № 2-L*
1 група – Вершники національної
категорії, коні 4-х років.
«80 см»
2 група – Діти на конях від 6 років.
3 група – Відкритий клас, коні від 5
років.
Маршрут № 3-L* 274.5.6. Дві фази 1 група – Відкритий клас, коні від 5
спеціальний
років.
«100 см»
варіант
2 група – діти, на конях від 6 років.
Маршрут № 4-М* 274.5.6. Дві фази 1 група – Відкритий клас, коні
спеціальний
від 5 років.
«110 см»
варіант
Маршрут № 5-М* 274. 5.6. Дві фази
спеціальний
Відкритий клас, коні від 5 років.
«115 см»
варіант
Маршрут № 6-М*
269.2, 269.5.
Відкритий клас, коні від 6 років
Джокер
«125 см»

Другий день, 13 липня, субота
Маршрут № 7-L*
«80 см»

1 група – Відкритий клас, коні від 4
років.(аматори-коні від 5 років).
2 група – Діти - коні від 6 р.
Маршрут № 8 – L*
1 група – Відкритий клас, коні від 4
238.1.1.
років.(аматори-коні від 5 років).
«90 см»
2 група: Діти, коні від 6 років.
Маршрут № 9 – L* 274.5.6. Дві фази 1 група – Діти, коні від 6 років.
спеціальний
2 група – Відкритий клас, коні
«105 см»
варіант
від 5 років.
238.1.1.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Маршрут № 10-М* 274.5.6. Дві фази
«115 см»
спеціальний
Відкритий клас, коні від 5 років.
варіант

2500

230

Маршрут № 11-М* 238.2.1. По табл.
«120 см»
«А»
Відкритий клас, коні від 6 років.

3000

230

Маршрут № 12-S* 238.2.1. По табл.
«А»
Відкритий клас, коні від 7 років.
«130 см»

3500

230

2000
------

230
130

-------

130

2500

230

Третій день 14 липня, неділя
Маршрут № 13-L*
«80 см»

Маршрут № 14-L*
«95 см»
Маршрут № 15-М*
«110 см»
Маршрут № 16-М*
«115 см»
Маршрут № 17-М*
«125 см»
Маршрут № 18- S*
«140 см»
Гран-При

Маршрут
№1, 1група
1000 грн. *
1 місце –
400 грн.*
2 місце –
320 грн.*
3 місце –
280 грн.*
Маршрут
№7, 1 група
1800 грн. *
1 місце –
720 грн.*
2 місце –
580 грн.*
3 місце –
500 грн.*

238.1.1.

238.2.2.

1 група – Відкритий клас, коні
від 4 років (аматори – коні від 5
років).
2 група – Діти, коні від 6 років
1 група – діти, на конях від 6
років.
2 група – вершники національної
категорії, коні 4 років.

238.2.2.

Відкритий клас, коні від 5 років.

3000

230

238.2.2.

Відкритий клас, коні від 5 років.

3500

230

238.2.2.

Відкритий клас, коні від 6 років.

6000

230

238.2.2.

Відкритий клас, коні від 7 років.

8000

230

Маршрут
№2, 1 група
1000 грн.*
1 місце –
400 грн.*
2 місце –
320 грн.*
3 місце –
280 грн.*
Маршрут
№8, 1 група
2000 грн.*
1 місце –
800 грн.*
2 місце –
640 грн.*
3 місце –
560 грн.*

Маршрут
№2, 3 група
1000 грн.*
1 місце –
400 грн.*
2 місце –
320 грн.*
3 місце –
280 грн.*
Маршрут
№9, 2 група
2200 грн.*
1 місце –
880 грн.*
2 місце –
700 грн.*
3 місце –
620 грн.*

Маршрут
№3, 1 група
1000 грн.*
1 місце –
400 грн.*
2 місце –
320 грн.*
3 місце –
280 грн.*
Маршрут
№ 10
2500 грн.*
1 місце –
1000 грн.*
2 місце –
800 грн.*
3 місце –
700 грн.*

Маршрут
№4
1500 грн.*
1 місце –
600 грн.*
2 місце –
480 грн.*
3 місце –
420 грн.*
Маршрут
№ 11
3000 грн.*
1 місце –
1200 грн.*
2 місце –
960 грн.*
3 місце –
840 грн.*

Маршрут
№5
2000 грн.*
1 місце –
800 грн.*
2 місце –
640 грн.*
3 місце –
560 грн.*
Маршрут
№ 12
3500 грн.*
1 місце –
1400 грн.*
2 місце –
1120 грн.*
3 місце –
980 грн.*

Маршрут
№6
2500 грн.*
1 місце –
1000 грн.*
2 місце –
800 грн.*
3 місце –
700 грн.*
Маршрут
№13,1група
2000 грн.*
1 місце –
800 грн.*
2 місце –
640 грн.*
3 місце –
560 грн.*

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Маршрут
№14, 2 група
2500 грн.*
1 місце –
1000 грн.*
2 місце –
800 грн.*
3 місце –
700 грн.*

Маршрут
№15
3000 грн.*
1 місце –
1200 грн.*
2 місце –
960 грн.*
3 місце –
840 грн.*

Маршрут
№16
3500 грн.*
1 місце –
1400 грн.*
2 місце –
1100 грн.*
3 місце –
980 грн.*

Маршрут
№17
6000 грн.*
1 місце –
2400 грн.*
2 місце –
1900 грн.*
3 місце –
1700 грн.*

Маршрут
№18
8000 грн.*
1 місце –
3200 грн.*
2 місце –
2600 грн.*
3 місце –
2200 грн.*

* у т. ч. 15% (прибутковий податок, який залишається у організаторів)
Обов’язково, при собі мати документ підтверджуючий особу.
Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в «Положення про змагання» у випадку
непередбачених обставин.
ОРГКОМІТЕТ

