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ПОЛОЖЕННЯ
Відкритих змагань з виїздки "Дніпровський турнір"
при підтримці СДЮСШОР з кінного спорту м. Дніпропетровська
І. МЕТА І ЗАВДАННЯ.
• Популяризація та розвиток кінного спорту в Україні;
• Підвищення видовищності кінного спорту, як засобу залучення людей до активного способу життя;
• Підвищення спортивної майстерності спортсменів Дніпропетровської області.
ІІ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
1. Тип змагань: відкриті міські
ДАТА: 6-8 жовтня 2016 року
МІСЦЕ: місто Дніпропетровськ
АДРЕСА: м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 775а
ДИСЦИПЛІНА: виїздка
2. Організатор:
ТОВ "Стілма", м. Дніпропетровськ, вул. Фучіка, 18
ТЕЛ.: 067-700-45-44 ФАКС: 056-377-38-90
E-mail: stilma.dp@gmail.com
3. Організаційний комітет:
ГОЛОВА: Удовиченко Людмила
ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ: Тараненко Мілена
4. Адреса оргкомітету:
м. Дніпропетровськ, вул. Фучіка, 18
ТЕЛ.: 067-700-45-44 ФАКС: 056-377-38-90
E-mail: stilma.dp@gmail.com
ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Змагання проводяться згідно:
 Правил ФЕІ з виїздки видання 25-е, зі змінами 2016 р.
 Загального регламенту ФЕІ , зі змінами 2016 р.
 Ветеринарного регламенту ФЕІ, видання13-е, зі змінами 2016 р.
 Правил змагань з кінного спорту ФКСУ, видання 1-е, введені в дію 01.01.2011 з змінами та
доповненнями від 01.01.2013

ІV. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ.
Президент суддівської колегії: Велика Л.Т.
Секретар змагань: Хрипкова Т.Г.
Судді: будуть вказані окремо до кожної групи під час змагань.
Ветеринарний делегат: Ківель Т.М.
V. СПОНСОРИ ЗМАГАНЬ.
“Over Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa” Ласк, Польша

VI. ТЕХНІЧНІ УМОВИ.
Поле: відкритий манеж
Розміри бойового поля: 20х60
Тип грунту: пісок
Разминочне поле: 50х90
Стайні: 2,50х3,00
VII. УМОВИ ДОПУСКУ.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

До участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій, що є членами ВФКС та не мають
заборгованості по сплаті членських внесків.
Письмові заяви-дозволи від батьків та тренера про допуск до участі дітей у змаганнях. Наявність
захисних головних уборів для всіх категорій вершників та жилетів безпеки для дітей – у
відповідності з правилами змагань з кінного спорту.
Діти, юнаки та юніори допускаються до змагань на конях 6 років та старших. Відповідальність за
фізичну та психологічну підготовку 6-річних коней до юніорських їзд несуть їх власники.
Суддівська колегія залишає за собою право виключити зі змагань коней, що мають невідповідний
рівень підготовки.
Допуск учасників змагань згідно правил змагань.
Особливі умови допуску до кожної групи вказані у Програмі змагань.
Кількість коней на одного вершника в одній програмі не обмежена.
В один день кінь може стартувати в більш ніж в одній групі та під різними вершниками на розсуд
тренера або коневласника.
VIII. УМОВИ ПРИЙОМУ.




Приїзд на змагання (проїзд, добові, харчування, проживання членів команди), розміщення та
годування коней за рахунок організації, що відряджає.
Локальний транспорт: Організаційний комітет не забезпечує локальним транспортом.
Вартість постою коня на період змагань складає 200 (двісті) гривень за весь час проведення
змагань.
ІX. ЗАЯВКИ ТА МАНДАТНА КОМІСІЯ.

1. Термін подання заявок:
Попередня заявка: ЗА МІСЯЦЬ до початку змагання
Остаточна заявка: надається на Мандатній комісії 6 жовтня 2016 року.
Заявки встановленого зразку на участь у змаганнях мають бути подані у електронному (dphorses@ukr.net )
або письмовому вигляді (вул..Передова, 775-а, м. Дніпропетровськ, 49082).
Заявки на бронювання стаєнь за тел. 067-740-99-41 – Інесса Анатоліївна Земляна, 066-33-90-117—
Милена Олеговна Тараненко. Про дату та час прибуття учасників та коней на територію змагань також
має бути повідомлено, тел. 067-740-99-41; 050-585-55-88.

2. Мандатна комісія:
Мандатна комісія почне свою роботу 06 жовтня 2016 року.
Початок о 10.00.
Контактний. тел.: 067-740-99-41 Земляна Інесса, 066-33-90-117—Милена Олеговна Тараненко.
На мандатну комісію обов’язкове надання паспорту або свідоцтва про народження та страхового полісу
вершника, а також залікову книжку з обов’язковою відміткою лікаря медичної установи про допуск до
змагань з кінного спорту. Для дітей додатково надається письмова заява-дозвіл батьків на участь у
змаганнях 2016 року.
Для коней надається паспорт спортивного коня України або FEI., (для коней 4-х років, допускається
оригінал племсвідоцтва).
Х. СТАРТОВІ ВНЕСКИ.
Розмір стартових внесків:
для дітей (до 14 років включно) – 150 (сто п’ятдесят) грн. за їзду;
для юнаків, дорослих, аматорів– 200 (двісті) грн за їзду.
ХI. ВЕТЕРИНАРНІ УМОВИ.
Всі коні, що прибувають на територію змагань мають бути клінічно здоровими, мати відповідні записи у
паспортах про потрібні щеплення, прохідне свідоцтво. Коні під час змагань розміщуються у стаціонарних
стайнях.
XII. РІЗНЕ.
• Кожний учасник змагань, власник коня, обслуговуючий персонал особисто несуть відповідальність
за шкоду, заподіяну третій особі, ними самими, їх конем або транспортним засобом.
 Організаційний комітет не несе відповідальності за шкоду, заподіяну учасникам змагань
третіми особами, а також за збитки, що заподіяні учасником змагань, коноводом чи конем в
результаті їх хвороби, травми, крадіжки, аварії, пожежі.
 Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників та організаційний комітет змагань.
 Невиконання вимог передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних
обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену
законодавством України.
ХІII. НАГОРОДЖЕННЯ.


Спортсмени, які посіли I, II та III місця у всіх групах програми нагороджуються дипломами
відповідних ступенів, медалями.



Церемонія нагородження переможців та призерів проводиться в пішому строю.

ПРОГРАМА та особливі умови допуску
відкритих змагань з виїздки "Дніпровський турнір"
1 група:
Тест L-4, коні від 5 до 7 років. Вершники — з 15 років.
Тест L-5, коні від 5 та старше
2 група:
Тест М-4, коні від 5 років та старше. Вершники — з 15 років.
Тест М-5, коні від 5 років та старше. Вершники — з 15 років.
3 група:
Тест АF-3, коні від 5 років та старше, вершник повинен мати не вище ІІІ розряду.
Тест АF-1,
4 група:
Тест De-but, для початківців.
5 група:
Юнаки 14-18 років,
Тест: «Попередній приз»;
Тест: «Командний Приз», (текст FEI 2009 року – остання версія для юнаків). Вік коней 6 років та старші,
використання мундштучного оголів’я – за бажанням.
6 група:
I. Діти 10-12 років: «Попередній приз», «Командний приз». Розписка від батьків. Дозволені шпори 2,5
см або підсилювачі шенкеля. Використання стеку еластичних бокових розв’язок – за бажанням.
Виступ на стройовій рисі, крім означених в їзді фігур.
ІІ. Діти 13-14 років: «Попередній приз», «Командний приз».Використання шпор з довжиною шенкеля
до 2,5 см або підсилювач шенкеля, стеку – за бажанням.

Програма змагань з виїздки
Перший день – мандатна комісія з 10-00 до 14-00

1день,6.10.2016
мандатна
комісія
1 група

Тест L-4,
коні від 5 до 7 років
Тест М-4,
коні від 5 років та
старше
Тест АF-1, коні від
5 років та старше

2 група

3 група
4 група
5 група:
юнаки
14-18 років,
6 група: Діти
10-12 років
6 група: Діти
13-14

2 день, 7.10.2016 3 день, 8.10.2016
Тест L-5,
коні від 5 та
старше
Тест М-5,
коні від 5 років
та старше
Тест АF-3

Тест De-but, для
початківців.
«Попередній
«Командний
приз»;
Приз»,
«Попередній
приз»,

«Командний
Приз»,

«Попередній
приз»,

«Командний
Приз»,

Розмір стартових внесків:
для дітей (до 14 років включно) – 150 (сто п’ятдесят) грн. за їзду;
для юнаків, дорослих, аматорів– 200 (двісті) грн за їзду.

Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни в Положення про змагання та в розклад
у випадку необхідності.

