ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ

Відкриті змагання з подолання перешкод
«Klimenko Stable Cup»
1 етап «PEL»
( CSN***)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Дати проведення етапів «PEL» в КСК «Klimenko Stable»
етап «PEL»:
етап «PEL»:
етап « PEL»:
етап «PEL» :
етап «PEL»:

1
4
9
14
16

13 – 16
4- 6
29.07. – 1
9 - 12
30.09. – 3

травня 2021 р.
червня 2021 р.
серпня 2021 р.
вересня 2021 р.
жовтня 2021 р.

Мета і завдання змагань:
-

Підвищення спортивної майстерності українських спортсменів;
Цілеспрямований пошук талановитих дітей та підготовка їх до міжнародних
змагань
Виявлення найсильніших спортсменів;
Широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
Подальшої популяризації та розвитку кінного спорту в Україні.

2. Місце проведення змагань: Дніпропетровська обл.., вул. Садова, 1, КСК «Klimenko
Stable».

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
3. Організатори
КСК « Klimenko Stable»
ГО «АКСУ»
4. Організаційний комітет.
ПРЕЗИДЕНТ: .
Клименко Анатолій Володимирович
ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ: Лапа Євген
5. Адреса Оргкомітету:
Дніпропетровська обл.., вул. Садова, 1, КСК «Klimenko Stable».
ТЕЛ.: (096) 790 83 63
E-mаil: Lev_95@i.ua

6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Змагання проводяться у відповідності до
_ Уставу Міжнародної Федерації з кінного спорту (FEI);
- Загального регламенту FEI, 24 видання, редакція 2020 р. зі змінами, введеними в
дію з 1 січня 2021 року;
- Правил FEI з подолання перешкод, 26-та редакція 2020 р. зі змінами, введеними в
дію з 1 січня 2021 року.
- Ветеринарного регламенту FEI, 26 видання, редакція 2020 року.
- Правил анти допінгового контролю 2015 року зі змінами, введеними в дію з 1 січня
2021 року.
7. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ
Президент Суддівської колегії:
Судді CSN*:
Секретар CSN* :
Курс-дизайнер:
Асистенти курс-дизайнера:
Шеф-стюард:
Стюарди:

Цулун К.В., Бойко Д.
Клименко О. М.
Баранчикова І.
Щербина О.
Кондратовець Л.
Гончаренко А.
,

8. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОПУСКУ
8.1. Поле для змагань 80 х 60 кв.м., піщане покриття, відкритий манеж.
8.2. Розминочне поле 90 х 90 кв.м., піщане покриття, відкритий манеж.
8.4. Діти допускаються до змагань тільки у разі наявності письмового дозволу
встановленого зразку (див. у Додатку) від батьків та тренера нотаріально завіреним.
8.5. Крім каски діти мають носити жилети безпеки .
8.6. Діти приймають участь тільки у маршрутах для дітей та на конях не молодше 6
років. Юнаки та юніори можуть приймати участь у відкритих класах, але на конях не
молодше 6 років.
8.7. Один кінь в один день може приймати участь не більш, ніж в двох маршрутах.
8.8. Визначення поняття «Аматори»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
АМАТОРИ це:
- особи старше 15 років, які не брали участі у змаганнях з подолання перешкод
висотою 140 см та вище, з виїздки у програмі Великого Призу та в
національних змаганнях (Чемпіонат України, кубок України);
- особи старше 15 років, яким згідно їхнього подання ніколи не було присвоєно
звання «Кандидат у майстри спорту», «Майстер спорту», «Майстер спорту
міжнародного класу» з кінного спорту у будь якій з дисциплін кінного спорту;
8.9. Етап змагань триває три дні.
9. УМОВИ ПРИЙОМУ
9.1. Керівники делегацій, учасники, тренери та коноводи приїжджають та розміщуються в
готелю за власний рахунок.
9.2. Приїзд на змагання, розміщення та годування коней за рахунок учасників. В день

вартість одного деннику на весь період змагань
складає 1600
грн., вартість додаткового дня на період
відсутності змагань – 400 грн. Попереднє замовлення денників за
заїзду коней

тел. + 3 8 (096) 790 83 63 - (Марченко Євгенія)
9.3. Реєстрація коней на змагання проводиться згідно з правилами вакцинації,
встановленими Ветеринарним комітетом (крім паспорта коня з відміткою про вакцинацію
при собі потрібно мати копію акту вакцинації проти грипу всієї конюшні, з якої приїхав
кінь, завірену районним ветлікарем. На акті, обов’язково повинен бути штамп та підпис
ветеринара, що здійснював щеплення.

9.4. Обов’язково мати при собі акт щеплення проти ренопневмонії всієї
конюшні, звідки приїхав кінь.
9.5. Усім коням, що приймають участь у змаганнях, під час мандатної комісії
призначаються номери, які вони мають носити весь період змагань.
9.6. Кінь без номеру на маршруті виступає поза конкурсом, його результат не
враховується для рейтингу, призові не отримує.
10. ЗАЯВКИ
10.1. Заявки встановленого зразку на участь у змаганнях мають бути надіслані у
письмовому або електронному вигляді до початку мандатної комісії на адресу
оргкомітету чи на адресу секретаря klimevLL@ukr.net (зразок заявки у Додатку) ,
тел. для довідок про подання заявок : + 3 8097 736 96 77 Клименко Олена .
10.2. Заявки учасників є свідоцтвом їх згоди з правилами змагань та підтвердженням
відповідальності за власну безпеку і безпеку своїх коней.
10.3. Разом із заявкою вершникам потрібно обов’язково мати паспорт або свідоцтво про
народження, ідентифікаційний код, довідку від лікаря та страховий поліс.
Відповідальність за неповнолітніх учасників несуть батьки. Заявки учасників, яким не
виповнилось 14 років на момент змагань, повинні подаватися разом з дозволом
встановленого зразку від батьків та тренера, нотаріально завіреним. Заявки, подані без
відповідних документів на мандатної комісії для участі в даних змаганнях ,
розглядатися не будуть .
10.4. Заявки, подані після закінчення мандатної комісії приймаються за подвійним
тарифом і в залежності від обставин можуть бути відхилені. Зміни у стартовому
протоколі припиняються за 30 хв. до початку старту. Стартові гроші не повертаються
без поважних причин, підтверджених довідкою від лікаря або ветеринарним лікарем
змагань.
10.5. При подачі заявки обов’язково треба мати при собі паспорт коня.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
11. СТАРТОВІ ВНЕСКИ
11.1. Розмір стартових для кожного маршруту буде вказаний у Програмі змагань.
11.2. У Програмі змагань вказано розмір стартових, поданих не пізніше закінчення
мандатної комісії.
11.3. Без оплати стартових заявка вважається недійсною.
12. РІЗНЕ
12.1. Протести приймаються у письмовій формі в разі сплати депозиту в розмірі 1500
грн. Депозит повертається в разі прийняття рішення на користь сторони, що протестує.
12.2. Призи та винагороди
Загальний призовий фонд етапу складає 200

000 грн

Розподіл призових буде вказано у програмі кожних змагань. Переможці маршруту
третього дня, що впливають на рейтинг, нагороджуються також кубкам, медалями,
розетками. У кожному маршруті перші три місця нагороджуються розетками та
медалями. У маршрутах для дітей, переможець та призери нагороджуються медалями,
розетками, та цінними призами.
12.3. Вершники, що не сплатили стартових або не здали документи в секретаріат в
повному обсязі до початку відповідного маршруту, виступають поза конкурсом та
призових не отримують
13. Мандатна комісія проводитиметься напередодні змагань за попередженням, за
адресою: Дніпропетровська обл., вул. Садова, 1., КСК «Klimenko Stable»

Програма змагань
Мандатна комісія – 13.05. 2021р. 13-00 до 17-00.
13.05.2021 г. Бойове поле для розминки вершників відкрито 12:00 –
18:00.

Перший день, 14.05.2021, п’ятниця

Маршрут № 1
50 см.

Маршрут № 2
80 см.

Ідеальний
час

274. 2.5.
Дві фази
Спеціальний
варіант

Відкритий клас

Відкритий клас (коні від 4-х
років).

3 000

600

4 000

600

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Маршрут № 3
90 см.

274.2.5.
Дві фази
Відкритий клас (коні від 4-х років)
Спеціальний
варіант

4 000

600

5 000

600

6 000

600

7 000

600

9 000

600

3 500

600

4 500

600

238.2.2.
По табл.. «А» Відкритий клас (коні від 4-х років) 5 000
(з перестрибув).

600

Маршрут № 4
100 см.

Маршрут № 5
110 см.

Ідеальний
час

Діти (коні від 6 років). + відкритий
клас

238.2.2.
По табл.. «А»
(з перестрибув).

Відкритий клас (коні від 5
років).

Маршрут № 6
120 см.

Маршрут № 7

238.2.2.
Відкритий клас ( коні від 5 років).
По табл.. «А»
(з перестрибув).

269.5.
Відкритий клас (коні від 6- років).

130 см.
Рейтинг
«Magnat Shop»
Road of
Champions

«Джокер»

Другий день, 15.05.2021, субота
Маршрут № 8
60 см.

Ідеальний
час

Відкритий клас

Маршрут № 9
80 см.
Маршрут № 10
90 см.

Ідеальний
час

Відкритий клас (коні від 4-х
років).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Маршрут № 11
100 см.

Маршрут № 12
110 см.
Маршрут № 13
110 см.

Маршрут № 14
110 см.

Маршрут № 15
120 см.

Маршрут № 16
120 см.

Маршрут № 17
120 см.

Маршрут № 18
130 см.
Рейтинг
«Magnat Shop»
Road of
Champions

238.2.2.
Відкритий клас ( на конях від 4-х
По табл.. «А»
років).
(з перестрибув).

274.2.5.
Дві фази.
Спеціальний
варіант

274.2.5.
Дві фази
Спеціальний
варіант

274.2.5.
Дві фази
Спеціальний
варіант

274.2.5.
Дві фази
Спеціальний
варіант

274.2.5.
Дві фази
Спеціальний
варіант

6 000

600

Відкритий клас (коні від 5-и
років).

7 000

600

YH-5 ( коні 5 років).

7 000

600

Цінні
Діти (на конях від 6 років)
призи
Ranking Ch-prof

Відкритий клас (коні від 6 років)

YH-6 ( коні 6 років).

8 000

600

8 000

600

274.2.5.
Дві фази
Юнаки ( на конях від 6 років) 5 000
Спеціальний
Ranking – J- prof
варіант

274.2.5.
Дві фази
Спеціальний
варіант

Відкрити клас (коні від 6 років).

12 000

600

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Маршрут № 19
130 см.

274.2.5.
Дві фази
Спеціальний
Варіант

Юніори ( на конях від 6
років)
Ranking YR-prof

6 000

Третій день, 16.05.2021, неділя
Маршрут № 20
70 см.

Ідеальний
Час

Відкритий клас

4 000

600

Ідеальний
Час

Відкритий клас ( на конях від 4-х
років).

5 000

600

5 500

600

6 000

600

Маршрут № 21
85 см.
Маршрут № 22
95 см.
Маршрут № 23
105 см.
PEL
«Small»
Маршрут № 24
115 см.
« PEL»
Medium
Маршрут № 25
125 см.
«PEL»
Big
Маршрут № 26
115 см.
«PEL»

238.2.1.
По табл.. «А» Відкритий клас ( на конях від 4-х
(з урахуванням
років).
часу).
238.2.1.
По табл.. «А» Відкритий клас ( на конях від
(з урахуванням
5-и років).
часу).

238.2.1.
По тбл. «А» Відкритий клас ( на конях від 5
(з урахуванням
–и років).
часу).

238.2.1.
По табл.. «А» Відкритий клас ( на конях від
(з урахуванням
5-и років).
часу).

238.2.2.
По таблице
«А»
(з
перестрибув).

Діти ( на конях від 6 років)
Ranking Ch-prof

7 500

600

8 000

600

Цінні
призи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
Маршрут № 27
115 см.
«PEL»
Маршрут № 28
125 см.
«PEL»
Маршрут № 29
125 см.
«PEL»
Маршрут № 30
135 см.
«PEL»
Маршрут № 31
135 см.
«Гран –Прі»
« PEL»
Рейтинг
«Magnat Shop»
Road of
Champions

238.2.2.
По табл.. «А»
(з
перестрибув).

YH-5 ( коні 5 років)

8 000

238.2.2.
Юнаки ( на конях від 6 років)
По табл.. «А»
Ranking J- prof
(з
перестрибув).

238.2.2.
По табл.. «А»
(з
перестрибув).

5 500

YH-6 ( коні 6 років).

9 000

238.2.2.
По табл.. «А»
(з
перестрибув).

Юніори ( на конях від 6
років)
Ranking YR-prof

6 500

238.2.2.
По табл.. «А»
(з
перестрибув).

Вершники Національної
категорії
( на конях від 7 років)

25 000

При отриманні призових
ідентифікаційний код.

вершник

зобов’язаний

мати

при

600

собі

600

600

паспорт,

та

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в «Положення про змагання» у
випадку непередбачених обставин.

