Відкритий турнір з подолання
перешкод Кубок «КСК Магнат»
CSN*
1. Загальна інформація
Дати проведення :
21-23 серпня 2015 р.
Статус змагань: Регіональні змагання
Місце проведення змагань: Київська обл.., Бориспольский р-он., с. Чубинськое., вул..
Липнева 1., КСК «Магнат».
Мета і завдання змагань:
Підготовка українських спортсменів згідно міжнародних стандартів;
Підготовка дітей до участі в національній програмі ФКСУ
Підготовка молодих коней
Широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.

2. Організатори
Федерація кінного спорту Київщини
Оргкомітет МПК
КСК « Магнат» +38 (063) 833 00 94.

3. Організаційний комітет
ПРЕЗИДЕНТ :
ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ:

Попова Н..
Бойко Діна, тел. +3 8 (067) 692 02 20
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4. Адреса оргкомітету
вул. В.Васильківська, 72 (7 поверх), м. Київ., ФКСК.
тел.: +38067-6920220 Бойко Діна, е-mai: dinaboyko777@yandex.ru

5. Загальні положення
Це положення є офіційним запрошенням на змагання для вершників,
зареєстрованих у базі данних ФКСУ.
Змагання проводяться згідно:
- Загального регламенту FEI, 23 видання, редакція 2009р. зі змінами 2014р.
- Правил FEI з подолання перешкод, 25-та редакція 2014р.
- Ветеринарного регламенту FEI, 13 видання, редакція 2013р
- Правил змагань з кінного спорту ФКСУ, видання №1 за 2011р.

6. Офіційні особи
Президент Суддівської колегії: Кіргізов М.
Судді:
Цулун К.
Курс-дизайнер:
Жогов С.
Асистент курс -дизайнера:
Гончаренко А.
Судді на поле:
..
Секретар :
Кліменко О..
Стюарди:
Калініченко Л., Кошік Н..
Ветеринарний делегат: .

7. Технічні положення
1.1. Конкур: поле для змагань , піщане покриття,відкритий манеж.
1.2. Розминочне поле 20х60, піщане покриття, відкритий манеж.
1.3. До участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій, що є членами ФКСУ
та не мають заборгованості по сплаті членських внесків за 2015 рік.

8. Умови допуску
8.1. Діти допускаються до змагань тільки у разі наявності письмового дозволу
встановленого зразку (див. у Додатку) від батьків , ЗАВІРЕНИМ НОТАРІАЛЬНО.
8.2. 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.
8.3. Діти мають носити жилети безпеки.
8.4. Один кінь в один день може приймати участь не більше, ніж в двох маршрутах.
8.5. 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.
8.6. Змагання проводяться в три дні.
8.7. Кваліфікація на фінал. Зарахування балів (рейтинг), здійснюється всі дні змагань.

9. Умови прийому
9.1. Керівники делегацій, учасники, тренери та коноводи приїжджають та розміщуються
в готелю за власний рахунок. Т. +38 (067) 219 48 70

9.2. Приїзд на змагання, розміщення та годування коней за рахунок учасників. Вартість
одного денника 800 гривень за весь период змагань, а також прибирання денника
після виїзду. Попереднє замовлення денників: + 38 (067) 692 02 20 - Дина.
9.3. Організаційний комітет не забезпечує локальний транспорт учасників на час
проведення змагань.
9.4. Організаційний комітет не забезпечує учасників обідами на час проведення змагань.
9.5. Усім коням, що приймають участь у змаганнях, під час мандатної комісії
призначаються номери, які вони мають носити весь період змагань.

10. Заявки
10.1. Заявки на участь у змаганнях встановленого зразку 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.
10.2. 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.
10.3. Заявки, подані після закінчення мандатної комісії, приймаються за подвійним
тарифом і в залежності від обставин можуть бути відхилені. Заявки на наступний
маршрут припиняються за півгодини до початку маршруту.
10.4. Терміни надання заявок:
Попередня заявка – 5 червня 2015 року.
Остаточна заявка – 12 червня 2015 р. на мандатній комісії
Відповідальна: тел.: +38067-6920220 Бойко Діна, е-mai: dinaboyko777@yandex.ru

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

12. Ветеринарні умови
12.1. 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 FEI ОБОВ’ЯЗКОВА.
12.2. Реєстрація коней на змагання проводиться згідно з правилами. Потрібно мати
паспорти коней та довідку про ветеринарний стан господарства, з яких прибули коні,
затверджену державною ветеринарною службою. На змагання будуть допущені тільки
коні, яким було зроблене планове щеплення проти грипу.

13. Різне
13.1. Протести приймаються у письмовій формі в разі сплати депозиту в розмірі 1000
грн. Депозит повертається в разі прийняття рішення на користь сторони, що протестує.
13.2. Призи та винагороди: загальний призовий фонд 3-го етапу змагань складає 78 000

грн.
13.3. Податковий збір сплачує Оргкомітет змагань.
13.4. Розподіл призових вказано у програмі змагань.
13.5. Діти та аматори нагороджуються медалями та цінними призами.
13.6. Наявність номерів для ідентифікації коней ОБОВ’ЯЗКОВА!
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13.7. В усі дні змагань, якщо в маршруті заявлено менш ніж три учасники, нагороди та
призові не розігруються. Вершники мають право перезаявитись у інший маршрут.
13.8. В усі дні змагань, вершник може дозаявитись повторно, у той же маршрут, у якому
він виступав. Для цього, вершник зобов’язаний повідомити стюарда, або суддів, та
здійснити додаткову оплату стартових внесків, згідно розміру стартових внесків у цьому
маршруті. При цьому, вершник буде виступати у цьому маршруті останнім, та поза
конкурсом.

16. Програма змагань
Мандатна комісія буде працювати: 21 серпня з 14-00 до 17-00.
Просимо вершників подавати остаточні заявки напередодні змагань для зручності
формування стартових списків.
Відповідальна – Діна Бойко: тел.: +38 067-6920220
Перший день, 22 серпня 2015 року, субота
Клас

Маршрут №1
«80см»
Am-А

Маршрут № 2
«90 см»
Ch-A
Маршрут №3 «100 см»
L, Am-B, Ch-B

Маршрут №4«110см»
L, YH-M

Маршрут

Призовий Розмір
стартових
фонд
(грн.)
(грн.)
1 група: Відкритий клас (коні від
250
4-х років).
Допуски

274.5.3. У дві
фази. Табл..
«А»
2 група: Аматори (коні від 6
років).
274.5.6. Дві
1 група:Відкритий клас (коні від
фази.
4-х років).
Спеціальний
2 група: Діти (коні от 6-и років).
варіант.

1 500
250

250
1 500
250

274.5.6. Дві 1 група: Відкритий клас (коні від 2 500
фази.
5 років).
Спеціальний 2 група: Діти (коні від 6 років). ______
варіант.

250

1 група: Відкритий клас (коні від
274.5.3. Дві 5 років).
фази.
2 група: Аматори (коні від 6
років).

250

3 000

------

250

250

Маршрут № 5«120см»
M

238.2.1. табл..
«А»

Відкритий клас (коні від 5 років)

4 000

300

Маршрут № 6«130см»
S

269.2., 269.5.
Відкритий клас (коні від 6 років)
Джокер

8 000

350

Другий день, 23 серпня 2015 року, неділя
Маршрут № 7«85см»
Am-A
Маршрут№ 8
«95 см.»

1 група: Відкритий клас (коні від
238.2.2. С
4 років).
перестрибуван
2 000
ням.
2 група: Аматори (коні від 6 рків)
238.2.2. С
1 група:Відкритий клас (коні від
перестрибуван 4-х років).
ням
2 група: Діти (коні від 6 років).

2 500
-------

250
250
250
250

1 група – Відкритий клас (коні
238.2.2. С від 5 років).
пересирибуван 2 група: Аматори (коні від 5
ням.
років).
3 група: Діти (коні від 6 років).

3 000

250

Маршрут № 9«105см»
L, Am-B, Ch-B

------

250

Маршрут№10«115см»
L, YH-M,

238.2.2. С Відкритий клас (коні від 5
перестрибуван років).
ням.

4 000

Маршрут№11«125см»
J, M
Маршрут № 12
«135 см»
Гран-Прі
S

250

238.2.2. С
перестрибуван Відкритий клас (коні від 6 років)
ням.

5 500

300

238.2.2. С
Національні вершники (коні від 7
перестрибуван
років)
ням.

12 000

350

Якщо в маршруті заявлено менш, ніж три учасники, нагороди та призові не
розігруються. Вершники мають право перезаявитись у інший маршрут.

Маршрут
№1-L*
1 група
1 500 грн.*

Маршрут
№2-L*
1 група.
1 500 грн.

Маршрут
№3-L*
1 група.
2 500 грн.

Маршрут
№4-L*
1 група.
3 000 грн.

Маршрут
№5-М*
4 група.
4 000 грн.

Маршрут
№6-М*

Маршрут
№7-S*

8 000 грн.

1 група.
2 000 грн.
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1 місце-

1 місце –

1 місце –

1 місце –

1 місце –

1 місце –

1 місце-

700 грн.

700 грн.

800 грн.

900 грн..

1 150 грн.

2 500 грн.

750 грн.

2 місце-

2 місце –

2 місце –

2 місце –

2 місце –

2 місце –

2 місце-

500 грн.

500 грн.

600 грн.

700 грн.

950 грн.

2 000 грн.

550 грн.

3 місце-

3 місце –

3 місце –

3 місце –

3 місце –

3 місце –

3 місце-

300 грн.

300 грн.

450 грн.

750 грн.

1 500 грн.

450 грн.

550 грн.

4 місце –

4 місце –

4 місце –

4 місце –

4 місце-

350 грн.

450 грн.

650 грн.

1 300 грн.

250 грн.

5 місце –

5 місце –

5 місце –

5 місце –

300 грн.

400 грн.

500 грн.

700 грн.

Маршрут
№10-М*

Маршрут
№11-М*

Маршрут
№12-М*

2 500 грн.

Маршрут
№9-L*
1 група.
3 000 грн.*

4 000 грн.*

5 500 грн.*

12 000 грн.*

1 місце-

1 місце –

1 місце –

1 місце –

1 місце –

800 грн.

900 грн.

1 700 грн.

4 000 грн.

2 місце-

2 місце –

1 150 грн.
2 місце –

2 місце –

2 місце –

600 грн.

700 грн.

950 грн.

1 400 грн.

3 000 грн.

3 місце-

3 місце –

3 місце –

3 місце –

3 місце –

450 грн.
4 місце –

550 грн.

750 грн.
4 місце –

1 000 грн.
4 місце –

2 500 грн.

4 місце –

350 грн.
5 місце –

450 грн.
5 місце –

650 грн.
5 місце –

800 грн.
5 місце –

1 300 грн.
5 місце –

300 грн.

400 грн.

500 грн.

600 грн.

700 грн.
6 місце –

Маршрут
№ 8-L*

1 група

4 місце –

500 грн.

При отриманні призових вершник зобов’язаний мати при собі документ, що підтверджує його
особу.
Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в «Положення про змагання» у випадку
непередбачених обставін.

Додаток :
Классификация национальных соревнований ФКСК - 2015
(информация для организаторов, судей и курс-дизайнеров)
Для открытых классов и маршрутов Гран При установлено 3 уровня сложности (в
Табл.1). В стартовых протоколах категория всадника обозначается буквами L, M или
S соответственно.
Табл.1
Уровень

Уровень L

Уровень М

Уровень S

Разрешенная для
применения высота и
статья из Правил FEI

100-110 sm (274.5.6.,
238.2.1., 238.2.2)

115-125 sm ( 274.5.6.,
238.2.1., 238.2.2)

Начисление баллов в
рейтинговых группах
2 балла за каждый чистый
маршрут (качество), 1балл
за результат, не
превышающий 8 штрафных
2 балла за каждый чистый
маршрут (качество), 1балл
за результат, не
превышающий 8 штрафных

130-140 sm (274.5.3.,
Согласно занятому месту и
274.5.3., 238.2.1., 238.2.2., количеству стартующих в
269)
маршруте

Для Детей и Юношей установлены следующие рейтинговые категории
(Табл.2)Возраст детей от 10 до 16 лет. Возраст Юношей от 14 до 18 лет. (Перехлест
возрастов даст возможность детям от 14 до 16 лет выбрать категорию в
соответствии с уровнем подготовки)
Табл. 2
Название группы
Группа Ch-A

Группа Ch-В

Высота, статья из
Начисление баллов
Правил FEI
80-90 см (только стиль) За каждый маршрут баллы
начисляются в соответствиии с
табл.2a. 10 набранных баллов
позволяют всаднику стартовать в
следующей группе (B).
100-110 см ( стиль,
За стилевые маршруты баллы
274.5.6., 238.2.2.)
начисляются в соотв с Табл. 2-а, в
других маршрутах -- 2 балла за
каждый чисто пройденный маршрут, и
1 балл за результат, не более 8
штрафных. 10 баллов в группе B
позволяют стартовать в группе C или в
открытых классах на уровне L.
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Название группы
Группа Сh-C
Группа J

Высота, статья из
Правил FEI
115-130 sm (274.5.3.,
238.2.2.)
120-135 sm( 274.5.3.,
238.2.1.,238.2.2.,269)

Начисление баллов
2 балла за каждый чистый маршрут
(качество), 1 балл за результат, не
превышающий 8 штрафных
2 балла за каждый чистый маршрут
(качество), 1балл за результат, не
превышающий 8 штрафных

Табл. 2-а.Начисление баллов в стилевых маршрутах:
оценка 6.0-6.9
1 балл
оценка 7.0-7.9

2 балла

оценка 8 и выше

3 балла

Дополнительная информация по детским маршрутам
На уровне В кроме стилевых маршрутов могут быть двухфазные маршруты и
маршруты с перепрыжкой. В таких маршрутах всадник получает 2 балла за
маршруты, пройденные без штрафных. Результат до 8 штрафных принесет всаднику
1 балл . Другие результаты - 0 баллов. Стилевые маршруты просчитываются
согласно Табл. 2-а. Все баллы накапливаются и по сумме баллов, собранных за сезон
на всех соревнованиях, определяется рейтинг ребенка. После того, как в группе В у
всадника наберется 10 баллов, он может стартовать в группе С или в открытых
классах уровня L. После 20 набранных баллов переходить на следующий уровень
обязательно!
Группа В открыта для всадников, которые набрали 10 очков в группе А, или имеют по
крайней мере два результата подряд выше 8 баллов (т.е. 6 баллов , набранных за
два выступления). Группа С открыта для всаднков, набравших 10 баллов в группе В.
Всадник может выступать параллельно в двух группах -- А и В, но после 20 очков в
группе А , он не может там занимать призовые места (выступает вне конкурса). То же
самое касается групп В и С.

Для молодых лошадей предусмотрено три уровня сложности, каждый из
которых представляет отдельную рейтинговую группу для молодых лошадей
(Табл. 3). Начисляемые баллы в рейтинге получает Лошадь (не всадник!)
Табл 3

Категория Высота, период Технические требования
соревнований и статья из Правил FEI

Начисление
рейтинговых баллов

8-10 прыжков, без систем, 2 балла за каждый чистый
без канав,
маршрут (качество), 1
балл за результат, не
105
sm
01.06
8-10
прыжков
с
одной
превышающий 8
лошади от 4
двойной системой
штрафных
до 5 лет 31.12.
Чухонец-Чухонец 10.90 м
Канава разрешена
YH-L

90-100 sm
01.01.- 31.05.

Art. 238 1.1 для всех
соревнований
(на чичтоту без нормы
времени)
4-х летние лошади могут
стартовать не более 6 раз
за сезон
YH-M

1.05 m 01.0131.05.

лошади от 5
до 6 лет
1.10 m 01.06 31.12.

YH-S

1.10 m - 1.15
01.06.-31.05.

Лошади 6
1.20 - 1.30
лет
01.06 - 31.12.

8-12 прыжков с одной
двойной системой
Чухонец-Брусья, БрусьяЧухонец на один или два
темпа
То же, что выше,
разрешается канава

Стиль, Art. 238.2.1 or 274
5.6 or 238 2.2
9-13 прыжков, системы
2 балла за каждый чистый
разрешены,
маршрут (качество), 1
канава обязательно!
балл за результат, не
превышающий 8
9-13 прыжков, канава и
штрафных
тройная система
обязательны в
заключительный день
соревнований
Водное препятствие
разрешено до 3 м, но оно
не обязательно
Стиль, Art. 238 2.1 or 274
5.3 or 238 2.2

Table 4, для Аматоров:

2 балла за каждый чистый
маршрут (качество), 1
балл за результат, не
превышающий 8
штрафных

РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАНЬ

Категория

Высота, статья

Группа А

80-90 см ( стиль,
274.5.3., 274.5.6.,
238.1.1., 238.2.2.)

Группа В

100-110 см ( стиль,
274.5.3., 274.5.6.,
238.1.1., 238.2.2.)

Рейтинги
Стилевые маршруты – в соответствии
с табл. 2-a, другие классы -- 2 баллов
за каждый чисто пройденный
маршрут, результат до 8 штрафных –
1 балл.
Стилевые маршруты – в соответствии
с табл. 2-a, другие классы -- 2 баллов
за каждый чисто пройденный
маршрут, результат до 8 штрафных –
1 балл.

Каждый организатор обязан соблюдать настоящую классификацию при
составлении Положения , если он желает, чтобы результаты его соревнований
влияли на общий рейтинг спортсменов, принимающих участие в его
соревновниях.

