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ПОЛОЖЕННЯ

про змагання з кінного спорту м. Дніпра
1. МЕТА І ЗАДАЧІ
Змагання проводяться з метою:
- популяризації кінного спорту м. Дніпра та широкого залучення молоді до занять спортом;
- подальшого поліпшення учбово-спортивної роботи фізкультурних організацій та підвищення
спортивної майстерності провідних спортсменів з кінного спорту м. Дніпра;
- виявлення сильніших спортсменів-кандидатів до збірної команди міста Дніпра та
Дніпропетровської області для участі у Чемпіонатах та Кубках області, Чемпіонатах України;
2. СТРОКИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання будуть проводитись у м. Дніпро згідно календарного плану, на базі КПШНЗ
«СДЮСШОР з кінного спорту» ДМР за адресою м. Дніпро вул. Передова 775-а.
Відкритий Чемпіонат м. Дніпра з кінного спорту серед дорослих та
24-27.10.2018
Відкритий міський Турнір з кінного спорту пам’яті Заслуженого працівника культури
УССР Л.А.Китаєвої
3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється Управлінням спорту
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (надалі Управління) і Дніпровською
федерацією кінного спорту.
Відповідальність за підготовку місць змагань покладається на СДЮШОР з кінного спорту та
Дніпровську федерацію кінного спорту. Розміщення учасників змагань, тренерів і обслуги покладається на
організації, що відряджають.
Змагання проводить колегія суддів, затверджена Управлінням та Дніпровською федерацією
кінного спорту.
4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Відкритий Чемпіонат м. Дніпро з кінного спорту серед дорослих
І група. Вік коней 6р.та старше

Виїздка

1.«Малий приз» кваліфікація до «КЮР» 58%
2.«Середній приз І»;
3. КЮР за програмою «Середнього призу № 1».
ІІ група. Вік коней 8р.та старше
4.«Середній приз ІІ»
5.«Великий приз »;
6. КЮР за програмою «Великого призу».

коні 5-6 років:

ІІІ група. Молоді коні
7.Тест для 4-річних (коні 4 років)
8. Попередній тест (коні 5 років)
9. Фінальний тест (коні 5 років)
10. Попередній тест ( коні 6 років)
11. Фінальний тест (коні 6 років)

Подолання перешкод

1. « Маршрут №1» висотою до 110 см, табл. А з перестрибуванням; кваліфікація: не більше 16 штр.
2. «Маршрут №2» у дві фази табл.А 1 фаза висотою 110 см,;
2 фаза — висотою до 115 см
3. «Маршрут №3» висотою до 120 см, табл. А без урахування часу, перестрибування на чистоту та
жвавість.

Коні 7 років і старші:
4. «Маршрут №4» висотою до 115 см, табл. А з урахуванням часу; кваліфікаційний-16 штр.
5. «Маршрут №5» у дві фази табл. А: 1 - висотою до 120 см,
2 - висотою до 130 см,
6. «Маршрут №6» висотою до 130 см, табл. А з перестрибуванням.
До маршруту №3 та №6 допускаються вершники, які закінчили відповідно маршрут №2 та № 5.

Відкритий міський Турнір з кінного спорту пам’яті Заслуженого працівника
культури Л.А.Китаєвої
Виїздка:

Для коней 3-4 років
1. Тест для 4-річних,
Для коней 5 років
2. Попередній тест,
3. Фінальний тест,
Для коней 6 років
4. Попередній тест,
5. Фінальний тест.
6. «Попередній приз», тест «В» - діти,
7. «Командний приз» -діти

19.
20.
21.
22.
23.

8. «Командний приз» - юнаки,
9. «Особистий приз» - юнаки.
10. «Командний приз» юніори,
11. «Особистий приз»-юніори.
12. AF-2 - аматори
13, 14. М-4, М-5- відкриті класи
15,16. L-4, L-5 – відкриті класи
17. Дебют.

Подолання перешкод:
«Маршрут №7» - 80 см ( аматори та діти, залік окремо)
«Маршрут №8» - 90 см (аматори та діти, залік окремо)
«Маршрут №9» - 100 см, табл.А з перестр.(відкритий для всіх вершників з 14 років, коні з 6 років )
«Маршрут №10» - 115 см, (табл.А з перестр.(відкритий для всіх вершників з 14 років, коні з 6 років )
«Маршрут №11» 125см, (табл.А з перестр.(відкритий для всіх вершників з 14 років, коні з 6 років ).

7. НАГОРОДЖЕННЯ
Спортсмени, які посіли І, ІІ та ІІІ місця у всіх видах програми, нагороджуються дипломами
Управління спорту відповідних ступенів, медалями, Чемпіони - додатково кубком.
Звання «Чемпіон міста» присвоюється:
у виїздці : за сумою процентів трьох їзд («Середній приз ІІ», «Великий приз», КЮР);
у подоланні перешкод: за сумою штрафних очок маршрутів №№ 4, 5 ,6.
5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях м. Дніпро допускаються спортсмени, які мають відповідну кваліфікацію та дозвіл
лікаря медичної установи на участь у змаганні.
До участі у змаганнях допускаються:
- у групі дітей (2004 - 2006р.н.)- без розряду;
- у групі юнаків (2000-2004 р.н.)- без розряду;
- у групі юніорів (1997-2002 р.н.) та дорослих - не нижче ІІІ спортивного розряду;
- у групі аматорів – особи без розряду або з розрядом не вище ІІ у виїздці та не вище ІІ у конкурі, які не
займаються професійно кінним спортом та не приймали будь-коли участі в національних змаганнях з
подолання перешкод висотою 120см та вище, а у виїздці - в тестах FEI рівня «Малого призу» і вище, та
діяльність яких не є оплатною або фаховою в галузі кінного спорту ( робота з кіньми, тренерська діяльність
та інше).
- на молодих конях – спортсмени від 16 років, розряд – не нижче ІІІ.
Для учасників відкритих класів Турніру допускаються спортсмени без розрядів, до тесту «Дебют»особи, що стартують вперше.
Вік коней згідно з Правилами змагань з кінного спорту. В усіх випадках діти можуть виступати на конях
не молодше 6 років, аматори - не молодше 4 років. Однак з метою стимулювання підготовки до
республіканських змагань дозволяється виступати на конях молодшого віку за спеціальними програмами
згідно Положення. Кількість коней на одного вершника – без обмежень, у дитячій групі -2.Допускається
виступ коня під різними вершниками, але не більше 2-х разів на день. З метою збереження кінського складу
дозволяється виступати з бинтами темного кольору, з метою безпеки – аматорам і дітям 12-13 років у
виїздці дозволено еластичні бокові розв’язки. Форма одягу згідно Правил змагань з кінного спорту. У

змаганнях аматорів, дітей, юнаків, юніорів, а також у їздах для молодих коней дозволяється виступати у
крагах, шпори (окрім юнаків та юніорів) – за бажанням. Протектор спини є бажаним для змагань серед
дітей.
6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться за існуючими правилами змагань з кінного спорту України та Міжнародної
Федерації з кінного спорту.
Змагання проводяться на полях з пісчаним покриттям. Манеж для змагань та розминочний- 20х60м,
конкурне поле для змагань 100 х 60, розминочне -50 х 90м.
Медичне обслуговування спортивного заходу забезпечується лікарем та медичною сестрою
СДЮСШОР.
8. ПРОТЕСТИ
Протест до суддівської колегії може бути поданим лише офіційним представником команди у
порядку, передбаченому Правилами змагань.
9. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ
Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради здійснює
фінансування на харчування суддівської колегії та нагородної атрибутики. Витрати, пов’язані з
відрядженням учасників, їх проживанням, харчуванням під час змагань, забезпеченням їх коней фуражем,
розміщенням у стайнях, несуть організації, що відряджають.
10. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК
Попередні заявки подаються за два місяці, поіменні - за місяць до початку змагань в СДЮСШОР з
кінного спорту. ОБИДВІ ЗАЯВКИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ! Оргкомітет лишає за собою право відмовити
у участі спортсменам, які не були попередньо заявлені.
Остаточні заявки, завірені представником команди та лікарем фізкультурно-лікувального закладу,
подаються у Головну суддівську колегію в день проведення мандатної комісії. Разом з заявкою і списком
кінного складу представляються класифікаційні книжки з візою лікаря та підтвердженням спортивного
звання, паспорт або інше посвідчення особи, страхові поліси, копія ідентифікаційного коду, паспорти або
племсвідоцтва на коней та довідка про ветеринарний стан господарств, з яких прибули коні, затверджена
державною ветеринарною службою.
У випадку відсутності вказаних документів, спортсмени до змагань не допускаються.
Представник команди несе повну відповідальність за достовірність наданих до мандатної комісії
документів, приналежність до тієї чи іншої команди – згідно записів в залікових книжках спортсменів.
11. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ
УЧАСНИКАМИ ТА ГЛЯДАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при проведенні заходу здійснює
робоча комісія.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов'язаний подати до
робочої комісії акт про готовність до проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних
обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством
України.
Учасники та глядачі повинні дотримуватися правил безпеки під час проведення змагань
За довідками звертатися:
• 49082, Україна, м. Дніпро, вул.. Передова 775-а
• Довідки за телефонами: 719-91-80
• E-mail dphorses@ukr.net
Організаційний комітет по проведенню змагань залишає за собою право вносити зміни і доповнення до
даного положення без офіційного попередження учасників змагань.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

