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“Тeteriv Country TREC & Derby”

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
(Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни)
1.
Тип змагань
ДАТА:
0809.08. 2015р.
МІСЦЕ: "Teteriv CountryКраїна Тетерів"
АДРЕСА: с. Мигалки, вул. Шевченка 11/9.
ВИДИ:
ТРЕК та Дербі (подолання перешкод на пересіченій місцевості)
2.
Організатор
«TeterivCountryКраїнаТетерів», та "Всеукраїнська федерація кінноспортивного туризму"

Тел. +380677285838
cb96@ukr.net, www.trec.org.ua; http://teterivcountry.at.ua
3.
Організаційний комітет.
Борисов К.
Антропов Є.
Борисова О.
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення є офіційним запрошенням на змагання.
Змагання проводяться згідно:
Правилами FITE, ВФТКСТ
Загального регламенту FITE, ВФТКСТ , редакція 2014р
Ветеринарного регламенту FITE, ВФТКСТ, редакція 2014р
ІІІ. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ
Президент ВФКТ Давиденко В.
Головний суддя
Антропов Є.
Курсдизайнер:
Борисов К.
Секретар змагань:
М.
Стюарди:
Борисова О.
Ветеринарний Делегат:
ІV. ТЕХНІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Манеж 50х30, натуральне пісчане покриття, та визначена прилегла територія з
натуральним трав'яним покриттям. Висота перешкод 6080 см, кількість перешкод 16 для
ТРЕКу та 8 для Дербі.
Манеж для розмінки 60х40 пісчанде покриття.
Орієнтування проходить у доглянутому сосновому лісі з наявністю пісчаних стежок, бродів
через невеликі річки. Топографічна карта місцевості 1:25000.
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V. УМОВИ ПРИЙОМУ
Керівники команд, учасники, тренери та коноводи прибувають та розміщуються на базі, в
наметовому містечку або в готелю за власний рахунок. (турбаза «Тетерів Плюс»
http://teterev.com.ua/; турбаза «Енергія» +(38044)2968249;
Коні Приїзд на змагання, розміщення та годування коней за рахунок учасників.
Вартість одного денника 100 грн., на добу без кормів. Попереднє замовлення денників
безпосередньо у представників «Teteriv CountryКраїна Тетерів», +380677285838,
+380672678851.
Організатор може надати коня в оренду для участі в змаганнях за попереднім
замовленням, Довідки за телефоном +380672678851.
Локальний транспорт – Таксі (40грн від залізничної станції "Тетерів" +380674575925;
+380677862210;)
VI. ДОПУСКИ ТА ЗАЯВКИ
До участі у змаганнях допускаються вершники всіх категорій, що є членами ВФТКСТ
та/або ФКСУ пройшли мандатну комісію та не мають заборгованості по сплаті членських
внесків.
Заявки у довільній формі на участь у змаганнях мають бути подані у електронному вигляді
на cb96@ukr.net (кількість учасників, ПІП, адреса, назва клубу, ПІП Головного
представника команди, потреба у житлі, контактний номер телефону, адреса електроної
пошти, додаткові побажання, інформація, запитання);

VII. СТАРТОВІ ВНЕСКИ
Розмір стартових внесків 200 грн., що направляються у розпорядження ВФТКСТ.
Оплата стартових внесків обов’язкова на мандатній комісії
VIII. ВЕТЕРИНАРНІ УМОВИ
Коні, що прибувають для участі у змаганнях повинні бути клінічно здорові і відповідати
всім ветеринарним вимогам що до переміщення живих тварин в межах України. Наявність
ідентифікаційного Паспорту або Паспорту спортивного коня ФКСУ або Паспорту FEI
ОБОВ’ЯЗКОВА.
IX. РІЗНЕ
1.
Протести
Протести приймаються у письмовій формі в разі сплати депозиту в розмірі 500 грн.
Депозит повертається в разі прийняття рішення на користь сторони, що протестує.
2.

Призи та винагороди

Переможців буде нагороджено грамотами, дипломами, медалями відповідного
ґатунку.
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IX. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
07 серпня 2015, П'ЯТНИЦЯ
18:00 21:00– МАНДАТНА КОМІСІЯ. На мандатну комісію обов’язкове надання:

паспорту коня

копії паспорту або копії свідоцтва про народження вершника

страхового полісу вершника.

відмітка лікаря медичної установи, про допуск до змагань з кінного спорту в
заліковій книжці, або наявність медичної довідки

для дітей до 14 років – заява-дозвіл від батьків щодо участі дітей у змаганнях.
08 серпня 2015, СУБОТА
08:00 Продовження мандатної комісії та жеребкування
09:00 Ветеринарний огляд
10:30 Парад відкриття змагань.
11:00 Перша серія Контроль Алюрів та Смуга Перешкод (відразу)
16:00 Друга серія (на орендованих та других конях) Контроль Алюрів та Смуга Перешкод
(відразу)
09 серпня 2015, НЕДІЛЯ

08:00 Ветеринарний огляд
09:00 Перша серія Ор'єнтування (за записом)
13:00 Перерва
14:00 Ветеринарний огляд ;
15:00 Друга серія Ор'єнтування (за записом на орендованих та других конях);
16:00 Ветеринарний огляд ;
17:00 Дербі (за записом, конкур подолання перешкод на пересіченій місцевості);
18:00 підведення підсумків та нагородження;
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