ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ

Відкриті змагання та тренування з
триборства
«Klimenko Stable Eventing Cup»
( CСN*)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Дати проведення етапів з триборства в КСК «Klimenko Stable»
Тренування з триборства:
1 етап :
2 етап :
3 етап :

6-8 червня 2021 р.
10-13 червня 2021 р.
8-11 липня 2021 р.
19-22 серпня 2021 р.

Мета і завдання змагань:
популяризації та розвитку кінного спорту в Україні;
підвищення спортивної майстерності;
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу
національної збірної команди України;
пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних
занять кінним спортом.
2. Місце проведення змагань: Дніпропетровська обл.., вул. Садова, 1, КСК «Klimenko
Stable».
3. Організатори
КСК « Klimenko Stable»
ГО «АКСУ»
4. Організаційний комітет.
ПРЕЗИДЕНТ: .
Клименко Анатолій Володимирович
ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ: Лапа Євген
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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
_ Статуту 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:
Головний суддя: Анна Масленнікова (+380673043165, maslennikova_@ukr.net)
Шеф-стюард
Крос-дизайнер: Петров М.А.
Курс-дизайнер: Пінчук С.І.
8. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ДОПУСКУ
8.1. Поле для змагань 78 х 56 кв.м., піщане покриття, відкритий манеж.
8.2. Розминочне поле 40 х 85 кв.м., піщане покриття, відкритий манеж.
8.3 Крос: відкрите поле, трава.
8.4. Діти допускаються до змагань тільки у разі наявності письмового дозволу
встановленого зразку 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.
8.8. Визначення поняття «Аматори»
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
заїзду коней.
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ТРЕНУВАННЯ 5-9.06.2021
ВАРТІСТЬ ДЕННИКІВ ТА КОРИСТУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИМИ ПОЛЯМИ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД ТРЕНУВАННЯ – 3000 ГРН.
ЗМАГАНЯ 10-14.06.2021

Вартість одного деннику на весь період змагань складає 1500
грн., вартість додаткового дня на період відсутності змагань –
300 грн. Попереднє замовлення денників за 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 ринопневмонії 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 справкою від лікаря або ветеринарним лікарем
змагань.
10.5. При подачі заявки обов’язково треба мати при собі паспорт коня.
11. СТАРТОВІ ВНЕСКИ
11.1. РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ ДЛЯ КОЖНОЇ ГРУПИ ЗМАГАНЬ НАСТУПНІ:
I ГРУПА- 1000 ГРН. ЗА ВСЮ ПРОГРАМУ ЗМАГАНЬ
ІI ГРУПА – 1000 ГРН. ЗА ВСЮ ПРОГРАМУ ЗМАГАНЬ
III ГРУПА – 1000 ГРН. ЗА ВСЮ ПРОГРАМУ ЗМАГАНЬ
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11.2. ОПЛАТА ВНЕСКІВ ДЛЯ УЧАСТІ ОБОВ'ЯЗКОВА ПРИ ПОДАЧІ ОСТАТОЧНОЇ
ЗАЯВКИ.
11.3. БЕЗ ОПЛАТИ ВНЕСКІВ ЗАЯВКА ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНОЮ
12. РІЗНЕ
12.1. Призи та винагороди: загальний призовий фонд тренувань складає: 50 000,00
гривень до виплати податків.
Загальний призовий фонд розподіляться наступним чином:
І група – клас L 14 000 грн, (1м- 5000 грн, 2м 3 500-грн, 3м- 2 500 грн, 4м – 2000, 5м1000 грн.)
ІІ група – клас М 16000 - грн (1м- 6000 грн, 2м- 4000 грн, 3м- 3000 , 4м – 2000 грн, 5м –
1000 грн.)
ІІІ група – клас S 20000 - грн (1м- 7000 грн, 2м- 6000 грн, 3м- 4000 , 4м – 2000 грн, 5м –
1000 грн.)
12.2. У кожній програмі перші три місця нагороджуються грамотами та медалями.
12.3. Наявність номерів для ідентифікації коней ОБОВ’ЯЗКОВА!
12.4 Мандатна комісія проводитиметься напередодні змагань за попередженням, за
адресою: Дніпропетровська обл., вул. Садова, 1., КСК «Klimenko Stable»
ПРОГРАМА ТРЕНУВАННЯ
5.06.2021(субота) – день заїзду.
6.06.2021(неділя) – Конкурний день тренувань (в цей час будуть проходити змагання
Клименко Стейбл з конкуру, в рамках тренування можна прийняти участь у максимум 2х
маршрутах поза конкурсом, або в конкурсі при умові оплати стартового внеску згідно
регламенту змагань з конкуру.)
7.06.2021 (понеділок) – Виїдковий день тренувань. На бойовому полі буде встановлений
виїздковий манеж для тренування менужної їзди.
8.06.2021 (вівторок) – Тренування на розминочному полі зі встановленими триборними
перешкодами.
9.06.2021 (середа) – Тренування на розминочному полі зі встановленими триборними
перешкодами.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Мандатна комісія – 10.06. 2021р. 13-00 до 16-00.
10.05.2021 р.
Бойове поле для розминки вершників відкрито 12:00 – 15:00.
9:00-18:00 – время открытия кросса.
16:30-18:00 – ознайомлення з комплексом «Вода» у супроводі кроссдизайнера.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ

11 червня
Манежний тест І група
Манежна група ІІ група
Манежна група ІІІ група
Просимо вершників подавати попередні заявки напередодні тренувань для
зручності формування списків.
12 червня
Крос І група
Крос ІІ група
Крос ІІІ група
13 червня
Конкур I група
Конкур II група
Конкур III група
НАГОРОДЖЕННЯ по закінченню змагань.
I група – клас L (вік коней від 5 років):
- тест FEI 2021 ССІ Intro1* (посилання на тест
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Eventing%201%20star_2021.pdf)
- польові випробування (дистанція 1500 – 2300 м, швидкість руху 420-450 м/хв,
висота 90 см);
- подолання перешкод (висота до 100 см).
ІІ група - клас М(ССN 1*) (вік коней 5 років та старші):
- тест FEI 2021 ССІ Intro 1* (посилання на тест
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Eventing%201%20star_2021.pdf)
- польові випробування (дистанція 2000 - 3000 м, швидкість руху 500 м/хв, висота
100 см);
- подолання перешкод (висота до 110 см).
ІІІ група - клас S(ССN 2*-Long) (вік коней 6 років та старші):
- тест FEI 2021 ССІ 2* A (посилання на тест
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Eventing%202star-A_2021.pdf)
- польові випробування (дистанція 3640 - 4680 м, швидкість руху 520 м/хв,
висота 110 см);
- подолання перешкод (висота до 115 см).
При отриманні призових
ідентифікаційний код.
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Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в «Положення про змагання» у
випадку непередбачених обставин.

