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Вступне слово.

Сучасний світ стає все більш диджиталізованим. Відцифровується 
безліч процесів – від шопінгу до освіти, від бізнесу до звичайної 
комунікації і цей процес вже є невпинним та незворотнім, оскільки 
має величезні переваги економії ресурсів. Але водночас гостро 
постає проблема соціалізації та активного відпочинку на природі. І 
Всеукраїнська Федерація Кінноспортивного Туризму розробила 
серію заходів, які сприятимуть вирішенню даної проблеми. Одним з 
них є #eqiurandUA.eqiurandUA.

1.01. Концепція події

Один раз на рік оголошується Збір та визначається місце й дата 
Фестивалю кінноспортивного туризму #eqiurandUAeqiurandUA.

Учасники з різних куточків країни планують і розробляють власні 
унікальні маршрути, темп проходження дистанції, місця відпочинку 
тощо та розраховують час коли їм стартувати, щоб прибути в 
зазначений час в зазначене місце.

Фестиваль кінноспортивного туризму EquirandUA не є змаганням. 
Це подорож, метою якої є подолати певну відстань разом з конем, 
отримати естетичні враження від природніх ландшафтів та 
зустрітись з однодумцями. Проте, переможець тут є і визначається 
він за найдовшою пройденою дистанцією разом з конем (верхи, на 



бричці чи взагалі пішки з конем в поводу).

Концепція запозичена з французького фестивалю Equirando, який 
проводиться що два роки та має на меті популяризацію ролі коня в 
сучасному світі.

1.02. Загальні положення.

1.02.01. Метою Фестивалю кінноспортивного туризму  #eqiurandUAeqiurandUA 
є:

- випробування вміння вершника розробляти маршрути, 
організовувати кінну подорож та розраховувати темп і швидкість 
руху відповідно до запланованої дистанції,  топографічних чи 
погодних аспектів  і рівня підготовки коня;

- випробування здатності вершника та коня долати дистанції різної 
довжини та складності по різних типах ландшафту зі швидкістю, яка 
відповідає рівню підготовки та фізичному стану коня і не несе 
загрози його здоров’ю;  

- застосування стратегічного мислення, навичок картографії та 
орієнтування на місцевості;

- популяризація кінного туризму як виду спорту та здорового 
сімейного відпочинку;

- популяризація утримання коней хобі-класу та коней, що завершили
спортивну кар’єру;

- об’єднання та зустріч однодумців;

- промоція історичної та культурної спадщини нашої країни.

1.02.02. Для залучення більшої кількості учасників та сприяння 
масовості у всіх заходах та змаганнях з кінноспортивного туризму 
можна брати участь на інших видах не моторного транспорту 
(велосипед  тощо) чи пішки – у окремих заліках.

1.03. Місце проведення фестивалю.

Організатори повинні продумати локацію, де було б зручно 



розмістити заплановану кількість учасників та їхніх коней. Перевага 
надається природнім галявинам з доступом до води, придатної для 
напування коней, тіні, випасу та місця облаштування наметового 
табору для людей,  електроогорожі чи прив’язі для коней учасників.

Облаштування ночівлі та спосіб розміщення  коней визначають і 
організовують самі учасники.

В «Положенні» про проведення заходу організатор повинен вказати 
які умови надаються для спортсменів (наприклад, кімнати в садибі, 
готовий кемпінг чи місце для власних наметів), а також умови 
розміщення коней (денники, левади, конов’язі чи місце для власної 
електроогорожі), чи буде організовано харчування.

Зазвичай кожна команда домовляється про машину супроводу, яка 
підвозить намети, корм для коней та все необхідне. 
Супроводжуючим дозволяється приготувати зону відпочинку для 
вершників чи інших учасників.

 

1.04. Дистанція

Мінімальна дистанція для зарахування результату – 20км.

Обмежень щодо максимальної дистанції немає за умови 
забезпечення коням достатнього відпочинку під час зупинок 
протягом подорожі та розподілення кілометражу на необхідну 
кількість фаз чи днів.

Зазвичай, будь-який середньостатистичний клінічно здоровий кінь 
чи поні може легко долати до 50км на день, рухаючись в темпі крок-
рись. ВФКТ не рекомендує планувати денні переходи довші ніж 
100км. Натомість, рекомендовано розподілити навантаження на 
більшу кількість днів.

Для планування часу подорожі та розрахунку щоденного 
кілометражу потрібно враховувати фізичну підготовку коней, рівень 
вершників, погодні умови та топографічні особливості маршруту.

1.05. Маршрут

Оскільки місця старту у всіх різні, кожен учасник чи команда 



розробляє свій власний маршрут до локації фінішу. Можна 
використовувати будь-які доступні карти та засоби геолокації.  
Також важливо продумати місця відпочинку і напування коней та 
забезпечення їх їжею протягом подорожі. За необхідності 
рекомендується розбивати подорож на кілька днів.

Кожен індивідуальний учасник чи капітан/штурман команди несе 
особисту відповідальність за безпечність розробленого маршруту 
для коней, вершників чи третіх осіб, які можуть опинитись на 
маршруті.

Учасники фестивалю повинні дотримуватись правил дорожнього 
руху, техніки безпеки верхової їзди та максимально уникати руху 
автодорогами скрізь, де це можливо, використовуючи натомість 
польові дороги і стежки, лісові дороги та інші шляхи з мінімальним 
техногенним фактором. При цьому варто враховувати природні 
небезпеки, такі як болота, трясовиння, урвища, лісові хащі з 
поголів’ям диких тварин тощо та не наражати себе і коней на зайвий
ризик. Рекомендовано перед заглибленням в «дикий» ліс 
передавати поточну геолокацію супроводжуючим та організатору.

Учасники фестивалю повинні суворо дотримуватись техніки 
протипожежної безпеки: не розводити багаття в лісі чи біля поля з 
сухими легкозаймистими культурами, а також поважати право 
приватної власності: не їхати навпрошки чужою територією, не 
пошкоджувати для проїзду паркани чи шлагбауми тощо.  Бути 
ввічливими до інших людей.

Дозволяється частину дистанції провезти коня на батмані та 
вирушати з будь-якого місця, яке і буде вважатись відправною 
точкою старту. Цей відрізок подорожі не враховується до загальної 
дистанції маршруту Фестивалю та, відповідно, не додається до 
накопичення кілометражу.

1.06. Метод старту та фіксація результату

Стартувати можна як індивідуально, так і командою, автономно чи з 
групою підтримки, про що учасники мають повідомити в заявці. 
Також в заявці вказується місце старту, приблизний маршрут та 
місця відпочинку.

Учасник чи капітан команди перед стартом вмикає запис треку 
маршруту у форматі gpx та за можливості надає доступ «живої» 



локації головному судді.

Для запису треку ми рекомендуємо застосунок OSMand. Для живої 
локації зручно використовувати Telegram. На фініші записаний трек 
слугуватиме доказом пройденої дистанції.

 

1.07. Допомога на маршруті.

Дозволяється використовувати групу підтримки на авто чи іншому 
транспорті, а також допомогу сторонніх осіб в межах правил техніки 
безпеки та загального регламенту заходу.

 

1.08. Інші номінації.

Організатор може на свій розсуд оголосити різні номінації, за якими 
буде проведено додаткове нагородження. Наприклад, за найбільшу 
кількість фото подорожі в соцмережах є номінація «фотограф, що 
мандрує», а за найкращий допис номінація «мандрівник, що пише». 
Бали, отримані від подібних номінацій можуть додаватись до 
загального рейтингового кілометражу на розсуд організатора.

Увага: швидкість проходження маршруту не може бути номінованою
як бонус.

Додаткові номінації, не можуть вплинути на результат Фестивалю  
#eqiurandUAequirandUA, але додаються до загального рейтингу, про що 
організатор зобов’язаний детально прописати в Положенні.

 

1.09. Дискваліфікація та самостійне зняття з маршруту.

Якщо вершник грубо порушив кодекс поведінки по відношенню до 
коня (наприклад, проявив жорстокість, порушив ветеринарні 
регламенти, їхав на коні, що закульгав), порушив техніку безпеки чи 
етичні норми поведінки щодо інших учасників чи третіх осіб 
(наприклад, щоб скоротити шлях, їхав чужою приватною територією,
витоптував сільгоспкультури, ламав паркани, залишав сміття тощо), 
головний суддя має право зняти певну кількість балів на його 
розсуд, або не зарахувати такому вершнику дистанцію і участь у 
фестивалі, що дорівнюватиме дискваліфікації.



На фініші ветеринар має право не зарахувати результат якщо у коня
виявлено шкутильгання, пошкодження шкіри від амуніції, рани під 
сідлом, порушення метаболізму чи загальний стан, який не 
відповідає ветеринарним регламентам FEI.   Це також 
прирівнюється до дискваліфікації.

Якщо вершник помітив ознаки у коня, що загрожують його здоров’ю, 
він/вона має зійти з дистанцій та викликати батман для перевезення
коня додому чи до ветеринара.

Про самоусунення учасник обов’язково має проінформувати 
організаторів. До рейтингу кілометраж зараховуватись не буде, але 
учасник отримає всю сувенірну атрибутику фестивалю і бали за 
додаткові номінації, якщо він/вона встигли їх виконати до зняття з 
маршруту.

1.10. Засади чесної гри.

Фестиваль кінноспортивного туризму не є змаганням. Нагородження
і рейтинг несе суто мотиваційний характер. Тому учасники повинні 
боротись не між собою, а виключно заради досягнення власної 
поставленої мети.

   

1.11. Технічні результати змагань та визначення переможця.

До заліку окремого заходу та загального річного накопичувального 
рейтингу рахується лише фактично пройдений кілометраж. 
Швидкість проходження дистанції, метод старту та час проведений у
подорожі ніяким чином не впливає ні на зайняте місце, а ні на 
рейтинг.

На фініші кожен учасник або капітан команди демонструє головному
судді доказ проходження  маршруту – файл gpx дистанції, де 
зазначається час та місце старту і зафіксований кілометраж. 
Фотодоказами можуть також служити світлини, зроблені на фоні 
назв населених пунктів з прописаною датою і часом в EXIF.

Переможець (індивідуальний учасник чи команда) визначається за 
найдовшим маршрутом фактично пройденим разом з конем (верхи, 
в бричці чи поруч в поводу).  Організатор має право призначати 
додаткові бали за певні досягнення, про що обов’язково має бути 



повідомлено в Положенні.

Розділ 2.

2.01. Критерії допуску вершника

2.01.1. Індивідуальні учасники і капітани команд повинні бути:

- не молодшими 18 років;

- мати досвід їзди на конях більше 2х років;

- мати кваліфікацію Галоп-3 чи вище або підтверджені досягнення в
інших дисциплінах кінного спорту (виступи на змаганнях тощо).

Капітан команди несе відповідальність за безпеку інших членів 
команди на маршруті.

2.01.2. Вершники у складі команд.

До участі у Фестивалі допускаються вершники будь-якого віку за 
умови, що вони склали нормативні вимоги і отримали Сертифікат 
рівня Галоп-2 чи вище, або мають підтверджений досвід в інших 
дисциплінах кінного спорту.

2.01.3 Діти.

Діти до 10 років допускаються тільки на поні або райд-поні (до 148см
в холці) і тільки з одним із батьків у супроводі (на іншому коні, 
велосипеді чи пішки).

Діти та підлітки 10-18 років їдуть обов’язково у супроводі 
відповідальної дорослої особи, старшої 18 років.

2.02. Критерії допуску коня.

У заходах та змаганнях з Кінноспортивного туризму будь-який 
представник роду Genus Equus вважається "конем".

Для дітей ВФКТ рекомендує підбирати поні чи коней поні-класу, які 
пасують до зросту юного вершника.



До участі у Фестивалі кінноспортивного туризму допускаються коні 
та поні 4х років або старші , без ветеринарних протипоказань.

Не допускаються кобили з терміном жеребності понад 120 днів чи з 
підсосним лошам.

Всі коні повинні мати ветеринарний паспорт з відмітками про 
обов’язкові щеплення. 

2.03. Обов’язкове спорядження учасника

Учасники повинні мати про собі все необхідне для тривалої їзди, в 
тому числі в нічний період. Кожен учасник, незалежно від того, 
стартує він індивідуально, чи у складі команди, повинен мати про 
собі:

- ID (паспорт чи інший документ, що підтверджує особистість)

- страховка, яка розповсюджується на змагання з кінного спорту

- ярлики на одязі та на коні, де зазначено номери телефонів 
організаторів

- мобільний телефон та додатковий зарядний пристрій

- ліхтарик (бажано з кріпленням на шолом)

- світловідбиваючі елементи для вершника і коня

- компас

- ручка, перманентний маркер

- аптечка для вершника і коня з дезінфікуючими, перев’язувальними,
протиалергійними засобами та анальгетиками

- свисток

- питна вода (мінімум 0,5л на вершника)

- копитний гачок або інструмент для кованих коней (можна один на 
команду)



- тюкова мотузка для швидкого ремонту чи безпечної прив’язі

- запасне путлище

- дощовик

- недоуздок або комбінована вуздечка

- чомбур

Відповідальність за наявність обов’язкового спорядження несе 
учасник, а в командному виступі - капітан команди.

2.04. Одяг вершника

Допускається будь-який одяг, зручний для верхової їзди та пішої 
ходьби. Рекомендується яскрава командна форма.

Обов’язковими є світловідбивачі на одязі.

Для вершників, молодших 18 років обов’язковим є захисний жилет 
(чи захист спини у спекотну погоду) та спеціалізований шолом для 
верхової їзди. Для дорослих вершників обов’язковим є захисний 
шолом. Рекомендується вдягати рукавички для верхової їзди.

Взуття має бути спеціальне для верхової їзди, але за умови 
використання «безпечних» стремен з обмежувачем носка, 
допускається будь-яке закрите взуття. Забороняється виступати в 
сандаліях, босоніжках та іншому відкритому взутті чи босоніж.

2.05. Амуніція коня та інше устаткування 

Обмежень по сідлам, вуздечкам та засобам керування немає за 
умови, що вся амуніція пасує коневі за розміром, не спричиняє 
дискомфорту та забезпечує керованість тварини у будь-яких 
ситуаціях.

Категорично не рекомендується використання шпрунтів, розв’язок 
та іншої амуніції (окрім звичайного мартингалу з кільцями), що 



блокує вільний рух голови і шиї коня.

Забороняється керування конем на одному кордео без вуздечки.

Обмежень по «взуттю» для коней немає.

Хлисти і шпори дозволяються за умови гуманного та адекватного їх 
використання. Пошкодження шкіри коня шпорою веде до 
дискваліфікації учасника.

2.06. Безпека та відповідальність.

Якщо кінь становить небезпеку для оточуючих, вершник 
зобов’язаний про це попередити та вдатися всіх мір, аби 
контролювати тварину.  

Відповідальність за виникнення будь-яких непередбачуваних 
ситуацій, форсмажорів, дорожньо-транспортних пригод з вини 
вершників, недотримання правил техніки безпеки та правил, 
викладених у даному документі,  заподіяння шкоди іншим коням, 
учасникам чи третім особам, а також за власну безпеку і безпеку 
свого коня несе виключно учасник змагань чи інших 
кіннотуристичних заходів.

Відповідальність за неповнолітню особу та її коня несе повнолітній 
уповноважений представник даної особи.

Відповідальність за готовність учасника і його коня до участі у 
Фестивалі та його допуск покладається на Клуб, який подає заявку 
на участь та надає коня в оренду, або на капітана команди.

Участь у Фестивалі Кінноспортивного Туризму #eqiurandUAequirandUA є 
добровільною і здійснюється виключно на ризик кожного учасника.

Організатори спортивно-туристичного заходу не несуть жодної 
відповідальність за учасників, їхніх коней, шкоду заподіяну третім 
особам, а також за інші наслідки будь-яких непередбачуваних 
ситуацій, що можуть виникнути під час подорожі та Фестивалю. 
Організатори також не можуть гарантувати безпечність 
розробленого учасниками маршруту та його придатність для їзди 
верхи.  

Подана заявка на участь є погодженням учасника з умовами, 
викладеними в даному документі. 



 

Частина 3.

3.01. Офіційні особи заходу та їхні ролі

Фестиваль Кінноспортивного туризму #eqiurandUAequirandUA є добровільним 
збором кінних туристів на відкритій місцевості, тому кількість 
офіційних осіб та обслуговуючого персоналу залежить від кількості 
поданих заявок та умов, прописаних у положенні.

Основні офіційні особи:

- Головний суддя. Його роль слідкувати за виконанням Правил, 
керувати ходом Фестивалю, вирішувати спірні питання, 
організовувати необхідну допомогу учасникам в рамках Правил, а 
також обчислювати результати оголошувати переможців і 
номінантів.

- Шеф-стюард. Організовує розміщення табору, розташування 
команд, визначення зон місця проведення Фестивалю. Шеф-стюард 
відповідає за загальну безпеку людей та коней на локації 
Фестивалю, роботу всіх волонтерів та команд підтримки. Слідкує за 
таймінгом, запрошує на нагородження тощо. Допомагає Оргкомітету
з іншими організаційними питаннями.

- Секретар. Приймає заявки, веде облік учасників, публікує 
Положення та зміни до положення, відповідає за зворотній зв’язок, 
консультації, публікує результати.

- Ветеринарний лікар. Здійснює огляд коней після фінішу за 
протоколом FEI та заповнення ветеринарної карти. Слідкує за 
дотриманням норм протиепізоотичних заходів (перевірка вакцинацій
тощо). Надає екстренну ветеринарну допомогу.

- Черговий лікар. Надає першу медичну допомогу учасникам 
змагань, приймає рішення щодо виклику бригади ШД у разі 
необхідності.

3.02. Положення про проведення фестивалю

Положення – це основний документ для учасника, де має бути 
прописано таку інформацію:



- місце проведення Фестивалю (адресу, геолокацію для виїзду та 
ознайомлення)

- контактна інформація організаторів (телефон, ел пошта)

- умови розміщення людей (наприклад, кімнати в садибі, готовий 
кемпінг чи місце для власних наметів)

- умови розміщення коней (денники, левади, конов’язі чи місце для 
власної електроогорожі)

- організація харчування (хто організовує, чи це мають робити самі 
учасники)

- організаційні внески та на які потреби вони збираються

- додаткові номінації та які бонуси вони дають

 

3.03. Рейтинг та накопичення кілометражу.

Федерація Кінноспортивного Туризму розробила рейтинг 
спортсменів, які протягом календарного року беруть участь у різних 
заходах і змаганнях, накопичують бали-кілометри і в кінці року чи 
після певного досягнення отримують пам’ятні призи.  

Мета впровадження Рейтингу – мотиваційна.

Нараховується за кожен захід для вершника і коня окремо.

Вид змагань чи 
кінно-
туристичного 
заходу

Умови заліку Коефіцієнт 
кілометражу

Результат

Фестиваль 
кінноспортивного 
туризму 
#eqiurandUA.equirandUA

Найбільша 
дистанція

+ За додаткові
номінації – 
присуджуютьс
я бали

1:2,0 за

1 бал = 1км

Фактичний 
кілометраж, 
помножений 
на коефіцієнт 
1,5 + бонусні 
бали, 



 перераховані в
км

Змагання зі 
спортивного  
орієнтування 
#eqiurandUA.EquiRogaine

Найвищий 
бал

0,2 від 
набраного 
балу

Коефіцієнт 
балів, 
перераховани
й в кілометраж

Змагання з

Endurance Trail

- фактичний 
кілометраж

+ бонуси за 
вкладення в 
заявлену 
швидкість

1:1,5

бонусні бали 
1:1

Фактичний 
кілометраж, 
помножений 
на коефіцієнт 
1,5 + бонусні 
бали, 
перераховані в
км

Змагання з TREC бали 1:1 1 бал = 1км

Клубний Трейл 
(від 20км)

Фактичний 
кілометраж

1:1 Фактичний 
кілометраж

 

 

 

 

Додаток 1.

Кодекс поведінки по відношенню до коня

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) сподівається, що всіFEI) сподівається, що всі)  сподівається,  що всі
причетні  до  міжнародного  кінного  спорту  будуть  твердо
дотримуватися  Кодексу  поведінки  FEI) сподівається, що всі,  а  також  признавати  та
приймати  той  факт,  що  благополуччя  коня  завжди  має  бути
першочерговим  й  ніколи  не  повинно  залежати  від  спортивних  або
комерційних інтересів. Зокрема, слід дотримуватися таких правил:



1.Загальне благополуччя:

a)   Якісний кінний менеджмент
Утримання  та  годівля  повинні  відповідати  кращим  практикам

Кінного  менеджменту.  Чисте  та  високоякісне  сіно,  корм  та  вода
повинні бути доступними завжди.

b)   Тренувальні методи

Коні  повинні  проходити  тренінг,  який  відповідає  їх  фізичним
можливостям та рівню зрілості згідно до відповідної дисципліни. До
них ніколи не повинні ззстосовуватися жорстокі  методи,  або такі,
що можуть налякати коня.

c)   Ковка та амуніція

Догляд  за  копитами  та  ковка  повинні  бути  на  високому  рівні.
Амуніція  повинна відповідати коневі,  аби запобігти ризику  болі  або
пошкодження.

d)   Транспорт

Під час транспортування коні повинні бути повністю захищені від
пошкоджень  та  інших  ризиків  для  здоров’я.  Транспортні  засоби
повинні бути безпечними, добре вентильованими та утримуватися
згідно  найвищих  стандартів,  регулярно  дезінфікуватися  та
керуватися кваліфікованими водіями. Компетентні коноводи повинні
супроводжувати коней.

e)   Транзит

Усі  поїздки  повинні  бути  ретельно  сплановані,  коням  повинен
регулярно надаватися відпочинок з доступом до їжі та води.

2.   Здатність брати участь у змаганні:

a)   Фізичний стан та компетентність
До участі у змаганні повинні допускатися лише коні у відповідному

фізичному  стані  та  атлети  належної  кваліфікації.  Коням  повинен
надаватися  період  відпочинку  між тренуваннями та змаганнями,  а
також додаткові періоди відпочинку після транспортування.

b)   Стан здоров’я

Жоден кінь, який здається неготовим до змагань, не може брати
участь або продовжувати брати участь у змаганнях, у випадку будь-
яких сумнівів повинна братися до уваги порада ветеринара.

c)   Допінг та використання медичних препаратів

Будь-яка  дія  або  спроба  використання  допінгу  або  неправомірне
використання  медичних  препаратів  становить  загрозу
благополуччю коня і  не повинно допускатися.  Після ветеринарного



лікування  коню повинен  бути  наданий  відповідний  час  для  повного
відновлення перш ніж він братиме участь у змаганні.

d)   Хірургічні втручання

Будь-які  хірургічні  процедури,  які  можуть  вплинути  на
благополуччя спортивного коня або на безпеку інших коней та/або
атлетів не повинні дозволятися.

e)   Жеребні або кобили, що нещодавно ожеребилися

Кобили  не  повинні  брати  участі  у  змаганнях  після  четвертого
місяця вагітності або з підсосним лошам.

f)   Неправильне використання засобів управління
Зловживання натуральними або штучними (FEI) сподівається, що всіхлисти, шпори і т. ін.)

засобів управління конем не повинно допускатися.

3.   Змагання не повинні шкодити благополуччю коня:

a)   Зони змагань

Коні  повинні  тренуватися  та  змагатися  на  відповідних  та
безпечних  грунтах.  Усі  перешкоди  та  умови  змагань  повинні
створюватися з урахуванням безпеки коня.

b)   Ґрунти
Усі  ґрунти,  по  яких  коні  ходять,  тренуються  або  виступають

повинні  створюватися  та  утримуватися  таким  чином,  аби
зменшити фактори, які можуть призвести до пошкоджень.

c)   Екстремальні погодні  умови

Змагання не повинні проходити в екстремальних погодних умовах,
які  б  могли   піддати  загрозі  благополуччя  або  безпеку  коня.
Заздалегідь  повинні  бути  передбачені  умови  для  зігрівання  та
амуніція для коней після змагань.

d)   Розміщенні у стайнях під час змагань

Стайні  повинні  бути  безпечними,  гігієнічними,  зручними,  добре
вентильованими та мати розмір, що відповідає типу та характеру
коня. Зони для миття та вода повинні завжди бути доступними.

4.   Гуманне лікування коней:

a)   Ветеринарне лікування

Ветеринарні фахівці повинні завжди бути наявними на змаганнях.
У випадку травмування або виснаження коня під час змагань атлет
повинен припинити виступ та звернутися по ветеринарну допомогу.

b)   Відправка в клініку



Якщо це необхідно, кінь може бути забраний швидкою та відвезений

до найближчого профільного лікувального центру для надання 

подальшої допомоги та лікування. Пораненим коням повинно бути 

надане підтримуюче лікування перед  транспортуванням.

c)   Пошкодження на змаганнях

Випадки пошкоджень на змаганнях повинні відстежуватися. Стан
ґрунту,  частота змагань та будь-які  інші  фактори ризику  повинні
ретельно досліджуватися,  аби вказати шляхи зменшення кількості
ушкоджень.

d)   Евтаназія

Якщо ушкодження,  отримані  конем,  надто важкі,  то з  гуманних
міркувань ветеринари повинні вдатися до евтаназії  якнайшвидше з
одною метою зменшити страждання тварини.

e)   Пенсія

Коні  повинні  відповідним  чином  та  гуманними  способами
лікуватися після  завершення ними спортивної кар’єри.

5.     Освіта:

FEI) сподівається, що всі  спонукає  усіх,  хто  має  відношення  до  кінного  спорту,
отримувати найвищий можливий рівень освіти у ґалузі  догляду та
менеджменту спортивних коней.

Цей Кодекс  поведінки  по  відношенню до коня  може час  від  часу
змінюватися,  і  точки  зору  усіх  вітаються.  Окрему  увагу  буде
приділено  новим  дослідженням,  і  FEI) сподівається, що всі  підтримує  нові  дослідження  у
ґалузі благополуччя коней.

 

Додаток 2. Ветеринарний контроль.

І. Правила подання коня на ветеринарний  контроль:

1.  Кінь  може  подаватися  на  ветеринарний  огляд  у  недоуздці.  Коні  у
збудженому стані або ті, що виявляють агресію до оточуючих, повинні бути
представлені на уздечці з трензелем;

2.  За неадекватну поведінку коня на ветеринарному контролі  (напад на
ветлікаря,  інших  коней,  спроби  вкусити,  відбити,  вставання  на  свічку,
неможливість зафіксувати коня для перевірки пульсу та інших фізіологічних
показників)  нараховуються  штрафні  бали:  від  відняття  загального



кілометражу аж до  дискваліфікації;
3.  Ветеринарна  комісія  може  відмовитися  від  перевірки  коня,  якщо  є

загроза здоров’ю ветлікарів.
4.  Проводка риссю робиться на позначеному коридорі зони ПВК довжиною

щонайменше 30 метрів.
5.  Кінь  ведеться на вільному поводі.  Виводчик  біжить  біля плеча коня.

Виводчик не повинен поводом фіксувати положення голови коня або тягнути
його вперед. Положення  голови коня повинно бути  природнім та зручним
для нього. Виводчик тримає повід не менш  ніж за 60 см від голови коня;

6.  Розворот в кінці доріжки робиться праворуч для того, аби ветеринар
бачив повністю коня, виводчик при повороті знаходиться за конем.

7.  При підході  до кінця доріжки коня переводять з рисі в крок. Поворот
робиться кроком. При виході з кола кінь знову повинен почати рух риссю.

ІІ Правила проведення ветеринарного контролю

1.         Ветеринарний контроль проводиться за 
критеріями двох типів. Критерії типу « А» можуть
бути виміряні безпосередньо. Це:
ñ  частота серцевих скорочень;

ñ  частота дихання;

ñ  швидкість наповнення капілярів;

ñ швидкість розгладжування складки шкіри (зневоднення, дегідратація).

Критерії типу «В» – це якісні спостереження:

ñ  колір слизових оболонок;

ñ  поранення і травми;

ñ  перистальтика;

ñ  шкутильгання.

2.                  Вимірювання ЧСС на попередньому ПВК може проводитися як за
допомогою фонендоскопу, так і за допомогою пульсометру.

 

Процедура  вимірювання  серцевого  ритму  будь-яким  обраним способом
повинна  проводитися  одразу  після  входу  коня  у  зону  ПВК  під  наглядом
одного або двох суддів, які відповідальні за це, і одного ветлікаря.

2.1                     Вимірювання пульсу за допомогою стетоскопу:
·         вимір проводиться з лівого боку, в нижній частині груді, позаду ліктя, 

між двома ребрами;



·         серцевий звук повинен бути двотактним, тобто чується звук «тук-тук».
Один такий двотактний звук вважається за один удар серця;

·         необхідно прослухати 4-5 тактів, перш ніж рахувати, оскільки дотик

стетоскопу може викликати у коня підвищення частоти пульсу;

·         вимірювання пульсу повинно проводитися протягом ОДНОЇ (цілої) 

хвилини;

·         рахувати потрібно дуже точно і,  якщо потрібно,  зробити коротку

перерву і порахувати знову;

·         необхідно приділяти особливу увагу аномальним звукам серця, таким
як нерегулярні тони, пропуск удару, зайві удари, шуми, приглушені тони, або
надто голосна робота серцевого клапану.

 
2.2            Вимірювання пульсу за допомогою пульсометру.

Коні  на  ветконтроль  подаються  розсідланими,  на  них  не  повинно  бути
пульсометрів будь- якого типу, які слід зняти перед входом у зону ПВК.

Для  запобігання  помилок  та  порушень  роботи  під  час  вимірювання,
учасники та їх  помічники не можуть носити з собою пульсометрів будь-якого
типу. Якщо вони використовуються, то повинні бути зняті перед входом в зону
ПВК.

Вершник або його помічник мають право допомагати під час вимірювання
пульсу їхнього коня.

Час вимірювання встановлюється в 1 (одну) хвилину, яка починається з
того  моменту,  коли  індикатор  приладу  покаже  першу  частоту  скорочень
серця.

У будь-який момент на проміжному ПВК, коли пульсометр показує ЧСС
рівну  або  меншу  від  максимальної,  вимірювання  може  бути  припинене  і
зараховане як  успішно пройдене.  У випадку,  якщо протягом хвилини ЧСС
утримується на рівні  вищому за максимально дозволений, кінь вважається
таким, що не пройшов перевірку і повинен бути виключений зі змагань, якщо
часу для повторної подачі коня на ПВК не залишилось.

Під  час  фінального  ветконтролю  на  пробігах  з  обмеженням  швидкості
вимірювання повинно проводитися протягом цілої хвилини і до ветеринарної
карти  занотовується  найменший  показник,  який  буде  використаний  для
визначення результату.

Суддя та Ветеринар повинні доповісти Ветеринарній Комісії про будь-яку
аномалію, що її виявлено під час вимірювання.

Ніякі виміри, проведені поза зоною ПВК, не можуть бути прийняті до уваги
при  визначенні  результатів  змагань  або  при  прийнятті  рішення  про
продовження участі у них.

2.3            Швидкість наповнення капілярів.
Необхідно натиснути на ясна зразу  над верхніми зубами та  виміряти в



секундах час, витрачений на те, аби ця пляма набула попереднього кольору.
Як  правило,  на  це  потрібні  1-2  секунди.  Якщо  на  заповнення  капілярів
витрачається більш ніж 2 секунди, це свідчить про низький об’єм крові або
низький  тиск.  Повільне  наповнення  капілярів  звичайно  супроводжує
зневоднення і втому. Розрізняють чотири ступеня наповнення капілярів:

А) 1 секунда

Б) 2 секунди

В) 3-4 секунди

Г) більш ніж 4 секунди

 2.4 Зневоднення, (дегідратація, тест шкіри).

Збереження складки шкіри після защипування в нижній частині шиї біля 
плеча  протягом 2 секунд і більше, віддзеркалює втрату до 3 % вологи. 
Існують чотири ступеня зневоднення:

А) 1 секунда

Б) 2 секунди

В) 3-4 секунди

Г) більш ніж 4 секунди

2.4                         Загальний стан коня.
         За необхідності температура тіла повинна бути зареєстрована до 
подачі коня на передстартову ветеринарну інспекцію у спокійній обстановці. 
Коні з високою температурою повинні бути виключені зі змагань.

 
2.5            Слизові оболонки.

Слизові оболонки роту дають найбільш правильне уявлення про стан коня,
ніж слизові очей чи вульви. Необхідно слідкувати, аби не полопалися дрібні
сосуди, про що можуть свідчити червоні  або коричневі  плями гіперемії.  На
внутрішній поверхні губ повинна бути чиста, зі солодкуватим запахом слина,
ясна повинні блищати. Стан слизових оболонок оцінюється наступним чином:

А) чисті, рожеві, вологі.

Б) чисті, рожеві або бежеві, липкі.

В) зі слідами гіперемії або бліді, сухі.

Г) без кольору/землисті/сині/лилові

2.6            Звуки діяльності кишечнику (перистальтика).
У коней, що працюють з навантаженням, виникає відтік крові від травного

тракту  до  м’язів,  що  може  викликати  кишкову  непрохідність  та  відсутність



звуків у животі. Якщо у коня жива реакція і всі інші показники в нормі, знижені
звуки кишечнику не є тривожним симптомом. Звуки кишечнику за ступенем
проявлення діляться на:

А) нормальної активності;

Б) злегка знижені;

Г) помітно підвищені;

Д) відсутні.

У ветеринарній карті це позначається літерою N, якщо перистальтика
в нормі відповідною кількістю стрілок униз за зниженої перистальтики
або вверх за гіперактивної.

 

На заходах, з невеликою кількістю учасників ветеринарний контроль може
проводитись головним суддею або уповноваженим представником, який має
досвід заповнення ветеринарних карт. В разі виявлення  показників, що не
відповідають нормі, він зобов’язаний викликати лікуючого ветеринара. Виклик
та робота ветеринара відбувається за кошти спортсмена, який відповідає за
даного коня.

 

 

Додаток 3.

Відмова від відповідальності.

Оскільки кінноспортивний туризм передбачає їзду верхи будь-якою 
відкритою місцевістю, не пристосованою спеціально та не 
перевіреною уповноваженим технічним делегатом для такої 
діяльності,  він містить певний ступінь ризику. На маршруті можуть 
траплятись перетини автошляхів, мости, річки, болота, канави, 
лісові завали та невідображені на карті непрохідні ділянки, які 
потрібно здолати чи оминути, користуючись власними знаннями, 
правилами поведінки у відповідних місцях і ситуаціях та законом 
України. Організатори не можуть гарантувати безпеки учасників на 
маршруті, оскільки не можуть знати як саме прокладе дорогу 
команда чи учасник.

Учасники змагань та інших заходів, організованих Всеукраїнською 
Федерацією Кінноспортивного Туризму ГО «ТРЕК» приймають 
рішення на маршрутах на власний розсуд та особисто несуть повну 



відповідальність за свою безпеку, життя і здоров’я, за життя і 
здоров’я свого коня, а також за  шкоду, заподіяну їхнім конем третім 
особам.

 

                                 Заява

Я, 
_________________________________________________________,
_____________року народження, 
паспорт_________________________, розумію і погоджуюсь що на 
змаганнях чи інших заходах з кінноспортивного туризму я особисто 
несу повну відповідальність за свою безпеку, життя і здоров’я, за 
життя і здоров’я мого коня, а також за можливу шкоду, заподіяну 
моїм конем третім особам.

В разі моєї травми, чи травми або катастрофічного пошкодження 
мого коня або шкоди, заподіяної моїм конем третім особам, я не 
буду мати претензій до організаторів чи інших учасників змагань.

 

Дата_____________                    Підпис 
_________________________


