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РЕГЛАМЕНТ
проведення Відкритих тренувань з триборства
1. Цілі та завдання
Змагальні тренування проводяться з ціллю подальшого сприяння розвитку кінного
спорту в Україні, як олімпійського виду спорту, та підвищення спортивної майстерності
українських спортсменів.
Завдання тренувань:
- подальша популяризація та розвиток кінного спорту в Україні;
- залучення широких верств населення до занять кінним спортом;
- пропаганда здорового способу життя.
2. Строки і місце проведення
Тренування проводяться 14-16 грудня 2020 року
Miсце проведення: КСК «Equides Club»
3. Організація та керівництво проведення заходу
Загальне керівництво здійснює Федерація кінного спорту Київщини та КСК «Equides
Club». Безпосереднє проведення тренувань покладається на головну суддівську колегію
(далі — ГСК).
3.1.

Організатори змагань

Федерація кінного спорту Київщини
Професійна кінна ліга (PEL)
КСК «Equides Club»

Офіційні особи:
Головний суддя
Шеф-стюард
Крос-дизайнер
Курс-дизайнер

Анна Масленнікова (+380673043165, maslennikova_@ukr.net)
Кондратовець Любов
Дмитро Масленніков
Жогов І. В.
4. Технічні положення

4.1 Манежний тест: критий манеж, пісок
4.2 Крос: критий манеж, пісок
4.3 Конкур: критий манеж, пісок
4. Умови допуску
Змагальні тренування особисті.
5.1. До участі допускаються спортсмени віком 14 років та старші. Вік коней 5 роки і
старше. Кількість коней на одного вершника - 4.
5.2. До участі у тренуваннях допускаються вершники всіх категорій, що є членами
ФКСУ та не мають заборгованості по сплаті членських внесків за 2020 piк.
5. Умови прийому
6.1. Керівники делегацій, учасники, тренери та коноводи приїжджають та
розміщуються в готелю за власний рахунок.
6.2. Приїзд на тренування, розміщення та годування коней за рахунок учасників.
Вартість одного денника на період змагань (14 - 16.12) - 1600,00 гривень. В період
між тренуваннями вартість одного денника складає 400,00 гривень за 1 добу.
Попереднє замовлення денників: Діна Бойко
6. Внески для участі
7.1. Розмір стартових внесків для кожної групи змагань наступні:
I група- 1800 грн.
ІI група – 1800 грн.
7.2. Оплата внесків для участі обов'язкова при подачі остаточної заявки.
7.3. Без оплати внесків заявка вважається недійсною
7. Ветеринарні умови

8.1. Коні, що прибувають для участі у тренуваннях, 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 для коней
віком від 5 років.
8.2. Реєстрація коней на тренування проводиться згідно з правилами вакцинації,
встановленими Ветеринарним комітетом ФКСУ, а саме потрібно мати паспорти коней
довідку про ветеринарний стан господарства, з яких прибули коні, затверджену
державною ветеринарною службою. На тренування будуть допущені тільки коні, яким
було зроблене планове щеплення проти грипу.
Програма заходу

9.

14 грудня
9:00 до 10:30 год. - мандатна комісія
Манежний тест І група
Манежна група ІІ група
Просимо вершників подавати попередні заявки напередодні тренувань для
зручності формування списків.
15 грудня
Крос (критий манеж) І група
Крос (критий манеж) ІІ група
16 грудня
Конкур I група
Конкур II група
НАГОРОДЖЕННЯ по закінченню змагань.
I група – клас L (вік коней від 5 років):
- тест H-1
(посилання на тест http://fksk.org.ua/images/shemy-viezdka/NazionalnieTesty/-1.pdf)
- польові випробування (дистанція 800 - 1200м, швидкість руху 350-375 м/хв);
- подолання перешкод (висота до 90 см).
ІІ група - клас М (вік коней 5 років та старші):
- манежний тест FEI 2019 ССІ 1*
(посилання http://fksk.org.ua/images/shemy-viezdka/NazionalnieTesty/CCI1_2019.pdf)
- польові випробування (дистанція 1200 - 1500 м, швидкість руху 375-400 м/хв);
- подолання перешкод (висота до 110 см).
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Іменні заявки подаються у письмовому або електронному вигляді до до Оргкомітету
змагань не пізніше ніж за 10 днів до змагань
Діна Бойко: Dinaboyko7777@gmail.com

Остаточні заявки подаються у Головну суддівську колегію в день проведення мандатної
комісії. Разом із заявкою та списком кінського складу подаються:
- класифікаційні книжки спортсмена з візою лікаря
- паспорт або свідоцтво про народження спортсмена;
- страхові поліси;
- паспорт спортивного коня України або FEI та довідка про ветеринарний стан
господарства, з яких прибули коні, затверджена державною ветеринарною службою
(коні, які мають тільки племсвідоцтва, до змагань не допускаються).
11. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
У програмі триборство переможець та призери визначаються за найменшою сумою
штрафних очок з трьох видів.
12. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати по організації тренувань: нагородження переможців і призерів медалями,
кубками, грошовими та цінними призами за рахунок Федерації кінного спорту Київщини
та спонсорів.
13. Pізне
13.1. Призи та винагороди: загальний призовий фонд тренувань складає: 18 000,00
гривень.
Загальний призовий фонд розподіляться наступним чином:
1 група – клас L 8 000 грн, (1м- 2 600 грн, 2м 2 100-грн, 3м- 1 500 грн, 4м – 1000, 5м800 грн.)
ІІ група – клас М - грн (1м- 3000 грн, 2м- 2500 грн, 3м- 2000 , 4м – 1500 грн, 5м – 1000
грн.)
13.2. У кожній програмі перші три місця нагороджуються грамотами та медалями.
13.3. Наявність номерів для ідентифікації коней ОБОВ’ЯЗКОВА!
14. Характер заходу
Тренування проводяться відповідно до Постанови КМУ від 22.07.2020 №641 зі змінами,
внесеними постановою КМУ від 11.11.2020 №1100 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
15. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників i глядачів під
час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів

України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів».
16. Медичне забезпечення змагань
Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідності до Положення про медичне
забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної
культури і спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України,
Міністерства охорони здоров'я України 27.12.2017 № 5232/1746, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 січня 2018 р. за № 33/31485.
Для медичного забезпечення залучаються кваліфіковані медичні працівники. Лікарі, які
обслуговують спортивно-масові заходи повинні мати все необхідне для надання
невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у відповідні
лікувально-профілактичні заклади.

