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Положення  

Про показові та відбіркові  змагання з кінного спорту серед дітей та 

юнаків на Чемпіонат Европи. 
1. Загальні положення: 

Задачі - широкого залучення населення до занять фізичною культурою та 

спортом; 

- подальшої популяризації та розвитку кінного спорту в Україні; 

- підвищення спортивної майстерності дітей та юнаків України з 

кінного спорту; 

- визначення найкращих кандидатів серед учасників, що увійдуть до 

збірної України на Чемпіонаті Європи; 

Вид змагань Подолання перешкод 

Місце проведення  КСК «Parade Allure» м. Жашків, вул. Артема, 6.   

Дата          28-29 травня  2011 

2. Організатори: 
1) ФКСУ 

Тел. (38044) 3777160 

Тел. факс (38044) 3777163 

www.efu.org.ua 

info@efu.org.ua 

Оргкомітет 

2) ТОВ «Жашківський кінний  завод» 

Тел. факс 0474761837 

zhash@ukr.net 
 www.paradeallure.com 

Оргкомітет 

Президент змагань Ничипоренко В.М. 

Директор змагань Коростильова П. В. 

Відповідальність за підготовку і проведення змагань несе оргкомітет. 

 

3. Офіціальні особи змагань: 

Судді Скабард А. 

  

Курс-дизайнер Жогов С.М. 

Секретар Шкуринська Т. 

Шеф-стюард  

Ветеринарний делегат Мигович О.В. 

 

4. Спеціальні технічні умови: 

Місце проведення Конкурне поле 

Тип грунту Пісок 

Розміри  50*100 м 

 

5. Умови проведення змагань: 

5.1. Змагання особисті. 

Діти – вершники до 14 років; 

Юнаки – вершники 14-18 років; 

Юніори – вершники 18-21 років; 

 

6. Заявки: 
Заявки приймаються по т.ф. (38044) 390-76-87, тел. (38044) 5921894,  390-76-89, 067-2662233 

або на e-mail: info@paradeallure.com Попередні заявки подаються за два тижні, остаточні заявки – 

не пізніше 26.05.2011 до Секретаріату Асоціації аматорів України. ОБИДВІ ЗАЯВКИ Є 

ОБОВ’ЗКОВИМИ! 

http://www.efu.org.ua/
mailto:info@efu.org.ua
mailto:zhash@ukr.net
http://www.paradeallure.com/
mailto:info@paradeallure.com
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    В день проведення змагань заявки прийматись не будуть. 
Разом з заявкою і списком кінського складу подаються: 

- паспорт або свідоцтво про народження для учасників;  

- страхові поліси; 

- діти до 14 років – заява-дозвіл від батьків щодо участі дітей у змаганнях завірені 

нотаріально (оригінал); 

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

з яких прибули коні, затверджена державною ветеринарною службою; 

- на змагання будуть допущенні  тільки коні, яким було зроблене щеплення ( 

планове щеплення проти грипу). До паспорту додається акт про щеплення 

всієї конюшні, на якій стоїть кінь. На акті, обов’язково повинен бути штамп 

та підпис ветеринара, що здійснював щеплення.  
- діти до 14 років допускаються до проходження маршруту тільки при наявності жилетів; 

6.1.На одному коні можуть виступати два різні вершники, але кінь може стартувати тільки двічі на 

день ; 

6.2. Кількість коней необмежена.  

7. Умови прийому: 
7.1. Оргкомітет змагань несе витрати, пов’язані з організацією і проведенням змагань, з прийомом 

і відрядженням суддів. Витрати по відрядженню, розміщенню у готелях і харчуванню 

спортсменів, тренерів, водіїв, коноводів  за рахунок організацій, що відряджають. 

7.2. Витрати по забезпеченню коней  фуражем і розміщенню їх у конюшні несуть організації, що  

відряджають. 

7.3. Іногороднім надаються денники - 150 грн. за 1 день перебування. 

8. Нагорода переможців: 
Переможці і призери нагороджуються  дипломами, квітами.  
1. Протести 

Протести приймаються у письмовій формі в разі сплати депозиту в розмірі 100 грн. Депозит 

повертається в разі прийняття рішення на користь сторони, що протестує. 
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Програма змагань. 
 

27.05. 2011 Мандатна комісія 

БЕЗКОШТОВНИЙ МАЙСТЕР КЛАС З ГРЕГОРІ РОБЕН  

Для вершників, які є кандидатами до збірної України з кінного спорту майстер клас 

є обов’язковим! 

 

 28.05.2011   Субота  

Час Маршрут 
08.00 (09.00) Маршрут № 1–для дітей та юнаків, висота 110 см (т А.з перестрибуванням 

238.2.2); 

 Маршрут № 2– для дітей та юнаків, висота 120 см (т А.з перестрибуванням 

238.2.2); 

 Маршрут № 3– для юніорів, висота 130 см (т А.з перестрибуванням 238.2.2); 

 

29.05.2011   Неділя  

 

Час Маршрут 
09.00 Маршрут № 9– для дітей та юнаків, висота 110 см (т А.з перестрибуванням 

238.2.2); 

 Маршрут № 10– для дітей та юнаків, висота 120 см (т А.з перестрибуванням 

238.2.2); 

 Маршрут № 11– для юніорів, висота 130 см (т А.з перестрибуванням 238.2.2); 

 

Нагородження переможців та призерів після кожного маршруту. 

                        Дане положення є офіційним запрошенням. 
* Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в положення про змагання у 

випадку непередбачених обставин. 

 


