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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
З ТЕХНІКИ КІННО-СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ TREC–UA

I. ВИЗНАЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Дисципліна: TREC-UA (Techniques de Randonnée Équestre de Compétition)
Статус змагань: відкриті змагання
Категорія: Рівень 1
Місце проведення змагань: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.Бобриця,
вул.Заозерна
Дата проведення: 24-25/06/2017
II. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Дані змагання проводяться згідно:
- зі Статутом ГО «Всеукраїнська Федерація Техніки Кінно-спортивного туризму TREC-UA»
чинним з 25.04.2014 року
- з Загальним Регламентом, видання перше, чинне з 25.04.2014р
- з Ветеринарним регламентом FEI, видання 12-те, чинне з 5 квітня 2010 року, зі змінами, що
набули чинності з 1 січня 2013 року.
- з правилами змагань з Техніки Кінно-спортивного Туризму TREC-UA, видання третє, чинне з
01 січня 2015 року.
Арбітражна процедура проводитиметься згідно з Загальним Регламентом, згаданим вище.
Учасники відповідальні за достовірність наданих даних щодо віку і кваліфікації вершників та
коней.
Дане Положення після затвердження повинно бути надано всім офіційним особам змагань, а
також доступне всім зацікавленим особам.

Кодекс поведінки по відношенню до коня
Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) сподівається, що всі причетні до
міжнародного кінного спорту будуть твердо дотримуватися Кодексу поведінки FEI, а також
признавати та приймати той факт, що благополуччя коня завжди має бути першочерговим
й ніколи не залежати від конкуренції або комерційних інтересів.
1. На всіх стадіях навчання та підготовки коней до змагань благополуччя коня
повинно мати пріорітет перед усіма іншими питаннями. Це включає корректне управління
конем, методи навчання, ветеринарне обслуговування, ковку й транспортування.
2. Коні та вершники мають бути відповідно підготовлені та здорові перш ніж будуть
допущені до змагань. Це стосується вживання ліків, проведення хірургічних операцій, котрі

загрожують здоров`ю та безпеці, вагітності кобил та зловживання допоміжними медичними
засобами.
3. Спортивні заходи не повинні зашкодити благополуччю коня.
Йдеться про те, що необхідно приділити особливу увагу місцю проведення змагань,
погодним умовам, стану грунту, умовам розміщення коней, безпеці траси та
підготовленості коней до транспортування.
4. Необхідно гарантувати належну увагу коням після закінчення змагань, а також
гумане ставлення до них по закінченні спортивної кар`єри. Під цим розуміють належну
ветеринарну допомогу у випадку отримання травм під час змагань, безболісну смерть та ін.
5. FEI закликає усіх причетних до спорту намагатися отримати добру освіту у своїй
галузі.
Повну копію цього Кодексу можна отримати у FEI

HM King HusseinI Building,
Chemin des Délices 9,
1006 Lausanne, Switzerland.
Telephone: +41 21 310 47 47.
Кодекс також доступний англійською або французською мовами на офіційному сайті FEI:
www.fei.org.
III. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. ОРГАНІЗАТОР ЗМАГАНЬ
ГО Всеукраїнська Федерація Техніки Кінно-спортивного Туризму TREC-UA
ЕДРПОУ 39300396 п/р 26005000561565 у ПАТ "ФІДОБАНК" МФО 300175

Адреса: 03049, Україна, м. Київ, Богданівська 10
Телефон: 0674779967
Електронна пошта: info@trec.org.ua
Вебсайт: www.trec.org.ua
Соціальні мережі:
ВК https://vk.com/trec_in_ukraine
Faсebook: https://www.facebook.com/trec.org.ua
Дані місця проведення змагань:
Адреса: Київська обл., Києво-святошинський р-н, с.Бобриця, вул.Заозерна
Контактний телефон:0674779967
Проїзд: карта проїзду додається
2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Почесний президент: Давиденко В.І.
Голова оргкомітету: Антропов Є.Е.
Головний секретар: Кравець М.О.
Контактна особа для ЗМІ: Гордієнко Л.О.
3. Голова оргкомітету:
Ім’я: Антропов Євген
Адреса: 03049, Україна, м. Київ, Богданівська 10
Електронна пошта: info@trec.org.ua
Відповідальність за організацію змагань несе Оргкомітет, відповідальність за проведення
змагань несе Головна суддівська колегія. Оргкомітет та Головна суддівська колегія залишають за

собою право вносити зміни в програму змагань за різних непередбачених обставин.

IV. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ
1. СУДДІВСЬКА КОЛЕҐІЯ
Голова:
Ім’я: Смалений Владислав
Місто або область: Харків

Категорія: б/к

Судді:
Ім’я: Гаражина Валерія
Місто або область: Харків

Категорія: б/к

Ім’я: Борисов Костянтин
Місто або область: Київська обл., Бородянський р-н

Категорія: ІІІ

Ім’я: Цизін Андрій
Місто або область: Київ

Категорія: ІІІ

Ім’я: Толпига Юлія
Місто або область: Київ

Категорія: ІІІ

Ім’я: Поплавський Євген
Місто або область: Київ

Категорія: ІІІ

2. ТЕХНІЧНИЙ ДЕЛЕГАТ
Ім’я: Антропов Євген
Місто або область: Київ

Категорія: ІІІ

3. ДИЗАЙНЕР МАРШРУТУ ОРІЄНТУВАННЯ
Ім’я: Воронецький Євген
Місто або область: Київ

Категорія: б/к, КМС

4. КУРС-ДИЗАЙНЕР Смуги перешкод
Ім’я: Гопка Марина
Місто або область: Київ
Електронна пошта: info@trec.org.ua
5. ГОЛОВНИЙ СТЮАРД
Ім’я: Гордієнко Леся
Місто або область: Київ
Електронна пошта:
6. СТЮАРДИ

без категорії

Категорія: ІІІ

Ім’я:
Ім’я:
Ім’я:
Ім’я:

Місто або область:
Місто або область:
Місто або область:
Місто або область:

7. ВЕТЕРИНАРНА КОМІСІЯ
Голова:
Ім’я: Геймур Ілларіона
Місто або область: Київ
Ім’я: Бруско Євген
Місто або область: Київ
Ім’я: Тертична Ярина
Місто або область: Фастів

8. ЛІКУЮЧИЙ ВЕТЕРИНАР
Ім’я: Чернічко Галина

Місто або область: Київ

9. ЛІКАР/МЕДИЧНА СЛУЖБА
Ім'я: Гордієнко Максим
Телефон: 0677040724
10. КОВАЛЬ
Ім’я:
Телефон:
V. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ
1. ЗМАГАННЯ
Особисті
Метод старту: індивідуальний або парний (для вершників, які не досягли 14-річного віку, у
супроводі з відповідальним дорослим)
Тип ґрунту: лісові та польові дороги (піщані та глинисті), пересічена місцевість, природні та
штучні перешкоди
Перепад висоти: 100-160 м.
Змагання складаються з трьох етапів: Орієнтування, Контроль Алюрів, Подолання Технічних
Перешкод. Також перед стартом відбувається Презентація пари та Перевірка Спорядження, під
час якої суддя перевіряє наявність усіх необхідних речей, відповідність амуніції, одягу та
захисту вершника.
1.1. Орієнтування – передбачає проходження учасником дистанції по пересіченій місцевості за
визначений час, із визначеною швидкістю руху. Учасник має за допомогою карти та компасу
рухатися певним маршрутом із певною швидкістю, знаходити і записувати Відмітки та
реєструватися на Контрольних Пунктах, розташованих по ходу маршруту. Карту і маршрут

забезпечує Організатор. Даний етап випробовує навички спортсмена орієнтуватись на
незнайомій місцевості та підтримувати потрібну швидкість руху коня.
1.2. Контроль Алюрів - учасник повинен на трасі довжиною 100-150м продемонструвати
найповільніший галоп, а потім, у зворотньому напрямку, найжвавіший крок свого коня. Мета
етапу – показати наскільки добре керується кінь.
1.3. Подолання Технічних Перешкод – маршрут складається з 16 перешкод, на яких учасник
має продемонструвати слухняність та баланс коня, а також правильну посадку і управління.
2. ДИСТАНЦІЇ
Рівень 2+ (суперфінал):
Орієнтування: 24-27км
Контроль аллюру:
150 метрів
Проходження технічних перешкод

до 2 км .

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ .
Відкриті змагання з Техніки Кінно-спортивного Туризму TREC - UA (далі Змагання)
проводяться з метою пропаганди та розвитку еко-туризму серед підлітків та молоді, підвищення
технічної та тактичної майстерності спортсменів з кінного туризму, пропаганди здорового
способу життя, профілактика тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів,
підвищення популярності активного сімейного дозвілля на природі. Основним завданням
змагань є виявлення найсильніших учасників з Техніки Кінно-спортивного Туризму TREC - UA.

4. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ ТА УМОВИ ЇХ ДОПУСКУ.
До участі в спортивних змаганнях допускаються спортсмени вік і кваліфікація яких відповідає
правилам виду спорту.
Всі учасники повинні мати ліцензію на участь у змаганнях з TREC-UA. Реєстрація проводиться
на сайті trec.org.ua, або безпосередньо у Оргкомітеті перед змаганнями. Вартість річної ліцензії
становить 100 грн до 22.05.2017, або 200 грн після 22.05.2017.
Вік учасників: Рівень 2+ не молодше 12 років. Діти до 14 років їдуть етап Орієнтування тільки
у парі з відповідальною дорослою людиною верхи на коні, або на іншому ТЗ , здатному
підтримувати швидкість коня.
Кваліфікація учасників: Відкритий клас

VІ. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

24.06.2017р
10:00 - Робота мандатної, технічної комісій
11:30 - Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування, ветеринарний огляд коней,
контроль спорядження.
12:00 - Офіційне відкриття спортивних змагань. Брифінг.
13:00 – Старт етапу Орієнтування
25.06. 2017р.
10:00 – Брифінг, огляд траси
11:00 - Старт етапу «Контроль алюрів» (КА) і «Смуги перешкод» (вершник, пройшовши
КА, відразу стартує СП)
Нагородження і закриття спортивних змагань – за 40 хвилин після фінішу останнього
учасника.
Організатор залишає за собою право змінювати програму змагань чи умови проведення змагань.
Про всі зміни у програмі учасників має бути повідомлено завчасно.
VІI. УМОВИ ПІДРАХУНКУ РЕЗУЛЬТАТІВ
Переможець у загальному заліку змагань визначається за найбільшою сумою балів, набраних на
всіх трьох етапах (Контроль Алюру, Технічні Перешкоди, Орієнтування). У випадку рівності
результатів, перевага надається учаснику, який має найкращий результат за Орієнтування. У
випадку рівності результатів Орієнтування, перевага надається учаснику, який має кращий
результат за Технічні Перешкоди. Якщо і в цьому випадку рівність зберігаеться, учасникам
присуджується однакове місце. Всі зняті з дистанції учасники займають однакове останнє місце.
VIІI. НАГОРОДЖЕННЯ
Нагородження переможців та призерів проводиться після закінчення змагань:
- переможець нагороджується відповідною медаллю та грамотою.
- призери нагороджуються медалями, грамотами відповідних ступенів.
Організатори залишають за собою право заснування додаткових призів та подарунків.
ІХ. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ
1. Витрати з проведення змагань (оплата роботи суддівської колегії, медперсоналу, послуг спорт
споруджень, придбання нагородної атрибутики) здійснюється за рахунок Організатора змагань.
2. Витрати, пов'язані з відрядженням учасників, представників делегацій, суддів у складі
делегації на змагання (проїзд, розміщення та обслуговування коней, провезення коней і багажу,
розміщення, харчування, добові, страховка, прокат спорядження та ін. витрати) несуть
організації, що відряджають/спортсмени.
X. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ, ВИМОГИ ДО
СПОРЯДЖЕННЯ

1. Відповідальність за безпеку проведення спортивних змагань покладається на Оргкомітет та
головну суддівську колегію. Відповідальність за безпеку застосованого спорядження несуть
представники команд і самі учасники.
2. Учасники несуть персональну відповідальність за виконання правил техніки безпеки,
дотримання дисципліни і порядку на місці проведення спортивних змагань. Учасники несуть
персональнц відповідальність за власну безпеку під час перетину автомобільних доріг та інших
ділянок маршруту.
3. Оргкомітет зобов’язаний провести з учасниками інструктаж щодо протипожежної безпеки у
лісі. Учасники мають поставити особистий підпис щодо погодження з правилами поведінки у
лісі.
Обов'язкове спеціальне спорядження на одного учасника:
Для вершника (див.Статтю 12 Правил):
- Шолом для верхової їзди;
- Взуття для верхової їзди. Допускається використання краг;
- Захисний жилет (рекомендовано для усіх учасників, але обов’язково для осіб до 18 років);
- Одяг, зручний для верхової їзди;
- Дощовик;
- Допускається використання хлиста довжиною до 75см. Шпори заборонені.
Додатково:
- Аптечка (2 стерильних бинти, дезинфікуючий розчин, маленькі ножиці, стерильні ватні диски
- Ідентифікаційна картка вершника (бажано у вигляді чохла на руку чи прикріплена до одягу), де
засвідчено ім’я, прізвище, стартовий номер учасника, екстрений номер телефону для виклику у
разі непередбачених обставин (видається Оргкомітетом).
- Ідентифікаційна картка коня (прикріплена до вальтрапа чи сідла), де зазначено кличку, стать,
вік коня, а також стартовий номер та екстрений номер телефону для виклику у разі
непередбачених обставин (видається Оргкомітетом).
Для коня:
- Сідло будь-якого типу та вальтрап. Заборонено міняти сідло чи його частини протягом усіх
трьох етапів змагань. ВАЖЛИВО: Діти до 18 років їдуть тільки на безпечних стременах з
обмежувачем носка або боковими резинками.
- Вуздечка будь-якого типу. Дозволено використання механічної та немеханічної хакамори.
Заборонено управління на одному кордео без вуздечки.
- Недоуздок з чомбуром (або комбінована пробіжна вуздечка)
- Заборонено використання будь-якої амуніції, що блокує вільний рух голови коня (шпунт,
розв’язки).
- Дозволяється використання мартингала з кільцями.
Спеціальне обладнання:
- магнітний компас - 1 шт.
- олівець, ручка, маркери (2 шт різного кольору)
- свисток
- ліхтарик
- копитний крючок
- ЗАБОРОНЕНО використання будь-яких електронних засобів геолокації (GPS-навгатори, тощо).
Спортсмени, які заявлені на Рівень 1 можуть мати з собою ввімкнений простий мобільний
телефон (не смартфон). Спортсмени, які заявлені на рівень 2 або вище, зобов’язані у присутності
судді вимкнути і запакувати мобільні пристрої у пакет, наданий Організатором.
На одязі вершника та на амуніції коня обов’язково мають бути світловідбиваючі елементи.

XІ. СТРАХУВАННЯ УЧАСНИКІВ
Участь у Змаганнях здійснюється тільки за наявності договору (оригінал) про страхування:
нещасних випадків, життя і здоров'я, який надається до мандатної комісії на кожного учасника
змагань. Страхування учасників змагань може проводитися як за рахунок бюджетних, так і
позабюджетних коштів, відповідно до чинного законодавства України.
Страховка від нещасного випадку на період змагань повинна бути на суму не менше 5000 грн. на
кожного учасника.
XIІ. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ
Попередні заявки за встановленою формою (додаток 1) на участь у змаганнях подаються в
Федерацію Техніки Кінно-спортивного Туризму TREC – UA на електронну адресу
gordiienko@ukr.net (ПІБ учасника, кличка та рік народження коня, рівень, на який заявляється
учасник)
У мандатну комісію надається:
- паспорт або документ, що підтверджує вік, на кожного учасника;
- ветеринарний паспорт коня/ паспорт спортивного коня ФКСУ або племінне свідоцтво на коня;
- заявка, встановленої форми (додаток 2) у паперовому вигляді завірена лікарем (печатка
медичної установи, або гербова або трикутна, особиста печатка лікаря і підпис лікаря навпроти
кожного прізвища або діючий медичний допуск спортивного диспансеру або разова медична
довідка на участь у змаганнях);
- кваліфікаційні книжки учасників (якщо є);
- страховка від нещасного випадку на період змагань на суму не менше 5 000 грн на кожного
учасника;
- для спортсменів, яким на день проведення змагань не виповнилося 18 років, до остаточної
заявки має бути додана завірена довіреність тренера або представника команди від батьків або
законного представника на право діяти від їх імені;
- вершники, які не досягли 18 років, повинні мати письмовий дозвіл від батьків на
участь у змаганнях, завірене нотаріусом;
- організаційний внесок з кожного учасника (оргвнесок не є еквівалентом надаваних послуг);
Сума оргвнеску становить 500 грн за попередньою заявкою, або 600 грн без попередньої
заявки. Надання попередньої заявки не зобов’язує спортсмена брати участь у змаганнях і
сплачувати оргвнесок.
XIІI. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Змагання проводяться у відповідності з:
- статтями Федерацій Техніки Кінно-спортивного Туризму TREC – UA, чинними з 25 квітня
2014р.
- правилами змагань третьої редакції (повна версія на сайті Федерації
http://trec.org.ua/uploads/1398814075_trec-ua_pravila.pdf )
- ветеринарним Регламентом FEI, видання 12-те чинне з 5 квітня 2010 року зі змінами, що
набули чинності з 1 січня 2013 року.
http://fksr.ru/uploacFiblock/081/0817cde57942482065cf4e164al d53f3.pdf

XIV. РОЗМІЩЕННЯ
Коні:

Розміщення коней (тільки за попередніми заявками) в денниках або левадах - 200 грн за добу.
Входить підстилка – тирса, відбиття.
Учасники:
Наметовий табір. Учасники розміщуються в особистих наметах на виділеній під наметовий
табір території безкоштовно. Намети та інше спорядження має забезпечити сам учасник. На
території наметового табору ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розводити багаття, вживати алкогольні напої,
голосно кричати, тощо. Приготування їжі допускається на газових пальниках і примусах.
Магазини знаходяться приблизно в 1,5 км від місця проведення змагань.
На відстані 5 км від клубу є готель. Бронювання за телефоном (096) 474 21 31
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

