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                                                                             ПОЛОЖЕННЯ 

про всеукраїнські змагання аматорів 

з кінного спорту на 2012 рік   

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
Українські змагання з кінного спорту проводяться з метою: 

- широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

- подальшої популяризації та розвитку кінного спорту в Україні; 

- підвищення спортивної майстерності аматорів України з кінного спорту; 

 

ІІ. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 
* Місце проведення змагань буде повідомлено додатково. Інформацію можна отримати  за тел.  (044) 390-76-

89, на сайті http://www.paradeallure.com (рубрика новини), або на сайті http://www.koni.org.ua. 

Етапи, що проводяться в окремих областях і регіонах будуть зараховуватись в загальний рейтинг змагань за 

дотримання наступних умов: 

- дотримання схеми маршрутів 

- надання технічних результатів у вигляді таблиці (Додаток №1) до Асоціації аматорів України з кінного 

спорту  (т.ф 8-044-390-76-87, e-mail: info@paradeallure.com ), але не пізніше п’яти днів після закінчення 

змагань 

- витримані терміни подання заявки (розділ IV Положення)  

Асоціація аматорів надає практичну допомогу при проведенні етапів у регіоні: схему 

маршрутів, медалі, дипломи, розетки для коней. Для своєчасного забезпечення атрибутикою 

організатори змагань у областях і регіонах повинні надати заявку за 3 тижні до початку  проведення змагань.   

 Оренда коней надається організаторами змагань, за інформацією звертатися за телефоном 

+38067-4703586 

Організатори змагань організовують тренувальні збори на базі Жашковської кінно – спортивної 

школи заводу та майстер - класи  з Грегорі Робен (Франція) 

 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

 
Керівництво проведенням змагань здійснюється Асоціацією Аматорів України з кінного спорту (далі - 

Асоціація). Безпосередньо проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. Призначення ГСК 

на змагання здійснюється Секретаріатом Асоціації. 

 Організаційні питання з підготовки місць змагань, прийому, розміщення, харчування суддів, медично-

санітарне забезпечення, дотримання техніки безпеки під час підготовки та проведення змагань покладається на 

організацію, що приймає, та Головну суддівську колегію. 

 Власники спортивних споруд обов’язково, не пізніше 3 днів до початку змагань, повідомляють 

Асоціацію про готовність спортивної споруди для проведення спортивного заходу (наявність комп’ютерної та 

множувальної техніки, наявність і вартість місць для розміщення коней, фуражу, стан майданчиків для змагань 

та розминки). 
                                                                                                                  

                                                      ІV. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК 

 

Попередні заявки подаються за один місяць, остаточні заявки - за день до початку змагань до 

Секретаріату Асоціації. ОБИДВІ ЗАЯВКИ Є ОБОВЯЗКОВИМИ! 

Разом з заявкою і списком кінського складу представляються: 

- паспорт або свідоцтво про народження; 

- діти 10-14 років – заявка від батьків щодо участі дітей у змаганнях; 

http://www.paradeallure.com/
http://www.koni.org.ua/
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- страхові поліси; 

- паспорти або племінне свідоцтво на коней та довідка про ветеринарний стан господарства, з яких 

прибули коні, затверджена державною ветеринарною службою;  

   

 

                     V. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ  

                        БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

       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 культурно-видовищних заходів»: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

            -    контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час проведення змагань 

здійснює робоча комісія, у складі суддівської колегії на чолі з головним суддею. 

 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати до 

робочої комісії акт про її 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. 

VІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

АМАТОРИ категорії А – це особи  старше 25  років , які не займаються і не займались 

професійно кінним спортом, та не приймали участі у змаганнях з подолання перешкод висотою вище 

120 см., та змаганнях національної першості (Чемпіонат України, кубок України), міжнародних 

змаганнях серед спортсменів. Також, не допускаються вершники, професійна дільність, яких пов’язана 

з кінним спортом ( робота з кіньми та тренерська діяльність). 

АМАТОРИ категорії В – це особи  до 25  років , які не займаються і не займались професійно 

кінним спортом, та не приймали участі у змаганнях з подолання перешкод висотою вище 120 см., 

міжнародних змаганнях серед спортсменів. Також, не допускаються вершники, професійна дільність, 

яких пов’язана з кінним спортом ( робота з кіньми та тренерська діяльність). 

Поза конкурсом можуть приймати участь вершники усіх категорій в усіх маршрутах на 

необмеженій кількості коней. 

 

VІІ. ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ З ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД СЕРЕД АМАТОРІВ 

 

В аматорських маршрутах «Дебют» допускаються аматори (катег.А), які вперше приймають 

участь в змаганнях та мають право залишатися в цій категорії на протязі сезону 2012. 

В маршрутах «Аматори 90 см» допускаються всі аматори (катег.А). Вершники, які приймають 

участь у цьому маршруті, мають право виступати в конкурсі в маршруті «Дебют» та «Аматори» 

1м (катег.А). 

Аматори, які беруть участь в маршрутах «Аматори» 1 м (катег.А) та «Гран Прі» 1,10 м, не 

мають право виступати в конкурсі в маршруті «Дебют». 

 

Вершники повинні бути одягненні у форму міжнародного зразка (краги допускаються тільки з         

ботинками), каска – ОБОВ'ЯЗКОВА. 

Діти 10-14 років допускаються до змагань з подолання перешкод при наявності захисного жилета. 

Дозволяються шпори та хлисти (не більше 75 см), згідно правилам ФЕІ. 

Юнаки та діти допускаються до змагань на конях не молодше 6 років. 

Один кінь допускається під одного або різних вершників не більше ніж у двох маршрутах. 

Кількість коней для одного вершника не обмежена. 

Допуск учасників до фіналу проводиться по рейтингу (див. таблицю нижче). 

Допускаються вершники, які набрали необхідну кількість балів на етапах. 
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У фіналі на Маршруті «Дебют» та «Аматор» 90 см допуск згідно рейтингу (особистий залік). 

«АМАТОР» 1 м (катег.А) проводиться командний залік по вершникам, які були заявлені від області, 

регіону, або клубу. Команда області – до 4 вершників, залік ведеться по двох кращих вершниках. У 

разі однакової кількості штрафних очок кращою вважається команда, що має кращий  час 

проходження маршруту  (по двох кращих вершниках). В разі виступу спортсмена більш ніж на одному 

коні в маршруті, залік проводиться по першому коню заявленому в маршруті в командного заліку. 

У фіналі в маршруті «Аматори» (катег.В) допуск згідно рейтингу (особистий залік). 
Переможцем фіналу в особистій першості вважається той вершник, який виграв маршрут "Гран-

Прі". Допуск до фіналу згідно рейтингу. Висота в перестрибуванні у фіналі може сягати до 120 см (за 

бажанням учасників). 

Таблиця 1. Нарахування балів  

  
Якщо стартувало  

16 та більше  

вершників 

Кількість вершників, що стартували 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

1 місце 16 бал. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

2 місце 15 бал. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

3 місце 14 бал. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 місце 13 бал. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5 місце 12 бал. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 місце 11 бал. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7 місце 10 бал. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 місце 9 бал. 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 місце 8 бал. 7 6 5 4 3 2 1 

10 місце 7 бал. 6 5 4 3 2 1 

11 місце 6 бал. 5 4 3 2 1 

12 місце 5 бал. 4 3 2 1 

13 місце 4 бал. 3 2 1 

14 місце 3 бал. 2 1 

15 місце 2 бал. 1 

16 місце 1 бал 

 

У випадку, якщо кількість вершників, які завершили маршрут, більше 16ти осіб, з 17го місця та 

нижче також нараховується 1 заліковий бал. 

 

ІХ. НАГОРОДЖЕННЯ У КОЖНОМУ ЕТАПІ 

 

Спортсмени, що посіли І, ІІ, ІІІ місце  у кожному етапі, нагороджуються, медалями та 

дипломами, їхні коні – розетками.  

 

Х. НАГОРОДЖЕННЯ У ФІНАЛІ 

Спортсмени, що посіли І, ІІ, ІІІ місце у фіналі, нагороджуються, кубками, медалями, 

дипломами, їхні коні – розетками. 

 

СТАРТОВИЙ ВНЕСОК для участі у змаганнях: 

Аматори – 150 грн. 

Діти 10-14 років – 50 безкоштовно; (поза конкурсом) 

Юнаки 14-18 років – 100 грн.; (поза конкурсом) 
 

Вартість денників повідомлятиметься на кожному етапі додатково. 

 

 Організатори змагань  залишають за собою право вносити зміни в положення  
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П О П Е Р Е Д Н Я  З А Я В К А 
 
 
На участь у _________________________________(аматорів) 
 
Від _________________________________________(територія, клуб 

       тощо) 
 
 
 

№
№ 

Кількість учасників Кількість коней Кількість 
тренерів, 
представників, 
обслуговуючого 
персоналу 

    

    

 
 
 
ВСЬОГО: __________________ чол. 
 
 
_____________________________ 
Підпис, прізвище та печатка 
Дата 
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О С Т А  Т О Ч Н А   З А Я В К А 

на участь у змаганнях з кінного спорту 

 

(назва змагань) 

 

Організація 
(команда)_____________________________________________________________________________
__ 

 

№

№ 

пп 

Прізвище та 

ім’я 

вершника 

Рік 

народження 

Міст

о, 

спорт

ивний 

клуб 

Кличка коня, 

його рік 

народження 

Прізвище 

та ім’я 

тренера 

Вид та 

програма 

змагань 

№ 

страхового 

полісу 

        

        

        

 

Представник команди_____________________________ 

Ветеринарний лікар _____________________________ 

 

М.П. організації 

 

Примітка: У заявці обов’язково вказувати прізвище тренера 
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Додаток №1 

 

 

Технічні результати по проведенню етапу всеукраїнських змагань серед аматорів. 

 

Місце проведення ____________________________________________ 

 

Дата проведення ______________________ 

 

Загальна кількість учасників ____________ 

 

 

Номер 

маршруту   

П.І.Б. 

учасника 

Кличка коня, 

рік 

Результат П.І.Б. тренера 

ш/о час 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Суддівська колегія: _____________________ 

                                  _____________________ 
                                        ________________________  


