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Додаток    до  регламенут   проведення 

                 Відкритих змагань  з кінного спорту 

           з подолання перешкод 

            Кубок «Parade   Allure» 
              2017  рік 

 

Назва  змагань: Відкриті  обласні  змагання  Черкаської області  

з кінного спорту (подолання  перешкод)  

Кубок «Parade   Allure» 
 

 Статус  :  CSN1*, CSN-J, CSN-Ch, CSNAm 

   

І. Мета і завдання 

 

Відкриті   змагання  з кінного спорту (подолання  перешкод) Кубок «Parade   Allure» 

проводяться з метою: 

 

  широкого залучення населення до занять фізичною культурою   та спортом; 

 подальшої популяризації та розвитку кінного спорту в Україні; 

 підвищення спортивної майстерності українських спортсменів; 

 виявлення найсильніших спортсменів; 

 підготовки кандидатів до збірної команди України та успішних виступів спортсменів 

на міжнародних змаганнях. 

 

 

ІІ. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

   Строки   проведення    змагань: 

 

ФІНАЛ   -16-19 листопада   2017 

 

Місце  проведення : 

МІСЦЕ        Жашків,  

КРАЇНА:      Україна 

Вебсайт   www.paradeallure.com  

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

 

 

3.1. Організатори  змагань  

 

ТОВ «Жашківська кінно  спортивна  школа»      

Адреса: Жашків, вул. Артема, 6 

Телефон: 0474761847 

e-mail: horses-parade@ukr.net 
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Державна служба молоді та спорту України 

Адреса: 01601, Київ, вул. Еспланадна, 42 

 

 Всеукраїнська Федерація кінного спорту України 

  e-mail: info@efu.org.ua, fksuinfo@gmail.com 

 

 

 

3.2.  Загальні умови 

 

Змагання проводяться у відповідності до  

- Уставу Міжнародної Федерації з кінного спорту (FEI); 

- Загального Регламенту FEI , 23 видання,  редакція 2009, зі змінами, введеними в 

дію з 1 січня 2016 року. 

- Ветеринарного регламенту FEI, видання 13, редакція 2016 року. 

- Правил анти допінгового контролю 2009 року зі змінами, введеними в дію    з 1 

січня 2016 року . 

- Правил FEI  з подолання перешкод (25-та редакція зі змінами, введеними в дію з 1 

січня 2016 року); 

- Правил змагань з кінного спорту ВФКС (видання 1-е, введені в дію 01.01.2011)  із   

змінами  ,   введеними  в  дію  з  01.04.2016. 

 

3.3. Офіційні особи 

 

Президент суддівської колегії –Скабард  А.В 

                                       Судді:  Кіргізов М.І 

 

                                       Курс-дизайнер:  Жогов С. М. 

                                       Шеф-стюард : Пономарьов   А.О. 

 

                                      Ветеринарний делегат – Мигович О. 

 

3.4. Технічні положення та умови допуску. 

 

Умови допуску  до участі   у етапах   змагань. 

 

 

 До  участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій. 

  Всі учасники змагань повинні бути членами ВФКС та оплатити членські 

внески за 2017 рік. 

  Діти  ,  юнаки  та  юніори    допускаються   до   участі   в   змаганнях    на  конях   

віком  від  6 років. 

 Діти допускаються до змагань тільки при наявності нотаріально завіреного 

дозволу батьків.  Наявність касок та жилетів безпеки обов’язково.  

 Юнаки  та  юніори   можуть приймати   участь  в  відкритих   класах.  

  Кількість коней для участі в змаганнях на одного вершника необмежена. 

 Один кінь в день має прийняти участь не більш ніж у двох    маршрутах.  На 

змагання будуть допущенні  тільки коні, яким було зроблене щеплення     ( 

планове щеплення проти грипу). * 

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

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

mailto:info@efu.org.ua
mailto:fksuinfo@gmail.com
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перешкод висотою вище 120 см., та змаганнях національної першості (Чемпіонат 

України, кубок України), міжнародних змаганнях серед спортсменів. Також, не 

допускаються вершники, професійна діяльність, яких пов’язана з кінним спортом 

( робота з кіньми та тренерська робота) 

 

 

Участь  у фіналі  згідно рейтингу.  

 

 В маршрути «Відкритий клас»  «Діти», «Юнаки»  допускаються всі бажаючі. 

 В маршрутах «Коні 5 років» та «Коні 6 років» приймати  участь  можуть  пари,   які  

приймали  участь  в  етапах  протягом   2017 року.  

 В маршруті «Коні 7 років і старші » №9  № 18  приймати  участь  можуть  пари,   

які  приймали  участь  в  етапах  протягом   2017 року. 

 «Коні 7 років і старше (Гран При)»№ 22 приймають участь 20 перших пар в 

рейтингу. Якщо хтось з першої 20 по якимось причинам не може взяти участь, то 

право участі у фіналі переходить до наступної пари у рейтингу. Кількість коней 

для участі в змаганнях на одного вершника не більше двох.  

 

 В маршрутах «Аматори 90» «Аматори 100» та «Аматори 110»   допускаються всі 

пари , які приймали участь хоча б в одному з  етапів.  

 

3.5. Умови прийому 

 

 Під час проведення змагань організаційний   комітет   несе витрати  пов’язані з 

проведенням змагань. 

  Кінський склад забезпечується розміщенням у стайнях. Вартість розміщення   коня  

в  деннику   1000 грн    за   період  ( з  четверга  по  неділю) 

 Витрати з відрядження учасників, тренерів та обслуговуючого персоналу 

(харчування під час змагань, розміщення у готелі, проїзд в обидва кінці, добові у 

дорозі, збереження заробітної плати) та забезпечення коней фуражем, транспортні 

витрати  несуть організації, що відряджають. 

 

 ІV. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК. 

 

Попередні заявки  (  таблиця  № 2) , іменні  (таблиця  №3)   за два  тиждні   до 

початку змагань до  оргкомітету  змагань   по   факсу  (0474761841)     або  електронному  

вигляді (e-mail: zhash@ukr.net  ) . ОБИДВІ ЗАЯВКИ Є ОБОВЯЗКОВИМИ! 

 . 

 Остаточні заявки  (таблиця  № 4)  подаються у Головну суддівську колегію в день 

проведення мандатної комісії. Разом із заявкою та списком кінського складу (додаток № 

5) представляються: 

 класифікаційні книжки з візою лікаря  (до змагань допускаються тільки спортсмени, 

які мають відмітки державної установи МОЗ України та з відміткою про належність 

до спортивної організації, установи); 

 паспорт або свідоцтво про народження; 

 страхові поліси; 

 паспорт спортивного коня України або ФЕІ та довідка про ветеринарний стан 

господарства, з яких прибули коні, затверджена державною ветеринарною службою 

(коні, які мають тільки племсвідоцтва, до змагань не допускаються) 

 копія ідентифікаційного коду спортсмена. 

mailto:zhash@ukr.net
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 Для   учасників   віком  до 18   років  дозвіл   на  участь   у  змаганнях  з   квінного   

спорту   від  батьків  завірений    нотаріально. 

 

Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами змагань та підтвердженням 

відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.   

 

 

V. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА 

ДОТРИМАННЯ   ЗАХОДІВ   БЕЗПЕКИ   УЧАСНИКІВ  І   ГЛЯДАЧІВ  ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

1. СТРАХУВАННЯ 

Оргкомітет не несе відповідальність за збитки, нещасні випадки, інциденти, або 

захворювання власників, керівників команди, вершників, коноводів та коней, 

відбулися на території проведення змагань  під час змагань, або у вільний від 

проведення змагань час. 

  

Учасники - несуть особисту відповідальність за збитки заподіяні третім особам, 

спричинені ними, їхніми працівниками, агентами або кіньми. Отже, їм 

рекомендується оформити страхування відповідальності перед третіми особами, що 

забезпечує повне покриття участі у змаганнях з кінного спорту до моменту участі в 

змаганнях, і підтримувати чинність такого страхового поліса. 

Оргкомітет не несе відповідальності за пошкодження транспортних засобів, 

обладнання тощо. 

 

2. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ/ ЛІКАР   

 Чергова швидка допомога  

Станція невідкладної медичної допомоги, Жашків  

 Телефон: +380474761363 

  

3. ВЕТЕРИНАРНІ ПИТАННЯ (Ст. 280, 1004.2, 1005, 1011 Кодексу FEI) 
 

      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 ВФКС або ФЕІ ( в оговорених 

випадках - племсвідоцтва) та ветеринарного прохідного свідоцтва ОБОВ’ЯЗКОВА. На 

змагання будуть допущенні  тільки коні, яким було зроблене щеплення (планове 

щеплення проти грипу ). До паспорту додається акт про щеплення всієї конюшні 

проти грипу, на якій стоїть кінь. На акті, обов’язково повинен бути штамп та підпис 

ветеринара, що здійснював щеплення. 

 

VІ . ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 

 

    Змагання особисті.   

  

Таблиця   1.  Програма змагань на   ФІНАЛ . 

 

 

Таблиця  1  
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Ма

ршр

ут 

№ 

Висота перешкод Допуски Стаття з правил 

ФЕІ 

Призовий   фонд   Розмір  

стартових   

внесків  

1 -А 90 см Аматори  Табл.А ст.238.2.1.  400 грн  

2-А 100см Аматори Табл.А ст.238.2.1  400 грн 

3-А до 110 см Аматори    «Гран 

Прі» 

Табл.А ст.238.2.1  400 грн 

1 80 см Діти  Табл А  ст.274.5.6  200 грн 

2 80 см Відкритий клас Табл. А. ст.274.5.6 

 

 400 грн  

  

3 100см Відкритий клас 

 

Табл. А. ст.238.2.1 

 

3000 

(1000/800/600/400/

200) 

400 грн  

   

4 110см Діти Табл.А. ст. 238.2.2  100 грн  

5  110 см  Коні 5 років  

 

 

Табл.А ст.238.2.1  

 

12 000 

(3500/2650/2050/ 

1700/1200/ 900)  

400 грн 

6 120 см Коні 6 років  

 

Табл.А ст.238.2.1  

 

12 000 

(3500/2650/2050/ 

1700/1200/ 900)  

400 грн 

  

7  120 см Юнаки Табл.А ст.238.2.1  300 грн  

8            120 см  Відкритий клас 

 

 

Табл.А ст.238.2.1 6000 

(1750/1350/1000/ 

850/600/450) 

400 грн 

9   130 см Коні 7 років і старше Табл.А ст.238.2.1 23000 (7000/ 

5000/3500/3000/25

00/2000)  

500 грн  

2 день 

 
№ Висота перешкод Допуски Стаття з правил 

ФЕІ 

Призовий   фонд   Розмір  

стартових   

внесків  

4-А 90 см  Аматори Табл.А. ст 274.5.6 ( 

дві фази 

 400 грн  

5-А  100см Аматори Табл.А ст.238.2.2  400 грн 

6 -А до 110 см Аматори    «Гран 

Прі» 

Табл.А ст.274.5.3 

(дві фази) 

 400 грн 

10 80  см Діти Табл.А. ст 274.5.6 ( 

дві фази 

 100 грн  

11 80  см Відкритий клас 

 

Табл.А. ст 274.5.6 ( 

дві фази 

1000 

(450/350/200) 

400 грн  

 

12 105 см 

 

Відкритий клас 

 

Табл.А. ст 274.5.3 ( 

дві фази 

4500 

(1200/1000/800/ 

600/550/350 ) 

400 грн  
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13  110-115 см Діти Табл.А. ст. 274.5.6     

( дві фази) 

 100 грн 

14   110 см-115  

  

Коні 5 років 

 

Табл.А ст.274.5.6 

(дві фази)  

20 000 (6000/ 

4500/3500/2700/18

00/1500)  

400 грн 

15   120 см-125 Коні 6 років 

 

Табл.А ст.274.5.6 

(дві фази) 

20 000 (6000/ 

4500/3500/2700/ 

1800/1500) 

400 грн 

 

16   125 см Юнаки Табл.А ст.274.2. 2  300 грн  

17   125 см Відкритий клас 

 

Табл.А ст.274.2. 2 10 000 

(2650/2250/1750/1

550/950/850)  

400 грн  

 

18   135 см Коні 7 років і 

старші 

Табл.А ст.269.3.5. 

(Джокер)  

 25 000 

(7000/5500/4200/3

500/2800/2000) 

500 грн  

3 день 

Мар

шру

т № 

Висота 

перешкод 

Допуски Стаття з правил 

ФЕІ 

Призовий   фонд   Розмір  

стартових   

внесків  

7-А 90 см  Аматори Табл.А ст.238.2.2  400 грн 

8-А  100см Аматори Табл.А ст.274.5.6 

(дві фази) 

 400 грн 

9-А до 110 см Аматори    «Гран 

Прі» 

Табл.А ст.238.2.2  400 грн 

19 90 см Діти Табл. А. ст.238.2.1  100 грн 

20 90 см Відкритий клас Табл. А. ст.238.2.1 1000 (450/350/200) 400 грн 

 

21 до 110см Відкритий клас Табл. А. ст.238.2.1 4500 

(1200/1000/800/ 

600/550/350 ) 

400 грн 

 

27   145 см Коні 7 років і 

старше 

Табл.А ст.238.2.2 42 000 

(13000/9000/7000/ 

5000/4500/3500) 

500 грн 

 

22 до 115 см Діти Табл.А. ст. 238.2.2   

23   115 см 

 

Коні 5 років 

 

Табл.А  ст.238.2.2 22 000 (6000/5000 

/4000/3250/2250/15

00 ) 

400 грн 

24 125  см Коні 6 років 

 

Табл.А  ст.238.2.2 22 000 (6000/5000 

/4000/3250/2250/15

00 ) 

400 грн 

 

25  130 см Юнаки Табл.А ст.238.5.6  300 грн 
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Переможець в кожному маршруті визначається згідно Правил змагань.  

 

 Зарахування балів (рейтинг), здійснюється всі дні змагань.  Рейтингові  бали  

нараховуються    згідно  таблиці  2. 

 

- В усі дні змагань, якщо в маршруті заявлено менш ніж три учасники, нагороди та 

призові не розігруються. Вершники мають право перезаявитись у інший маршрут. 

 

 

Нагородження переможців  

 

НАГОРОДЖЕННЯ У КОЖНОМУ ЕТАПІ 

 

Спортсмени, що посіли І, ІІ, ІІІ місце  в  третій  день  нагороджуються медалями , 

їхні коні – розетками.  

 
 

 

М.П. організації 

 

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в Положення про змагання та в 

розклад у випадку або непередбачених обставин 

 

 

26  135  см Відкритий клас Табл.А ст 274.5.6 10 000 

(2650/2250/1750/15

50/950/850)  

400 грн 


