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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 #equirogaine
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РОЗДІЛ 1

Короткий варіант правил (КОНЦЕПЦІЯ), є достатніми для організації
змагань. У випадках недостатності тлумачень використовується



повний варіант ціх правил. Простота правил є родзинкою цього виду
спорту.

1. ЕквіРогейн або #equiRogaine – командно-індивідуальний
вид спорту. Завдання - набрати за обмежений проміжок часу (3,
6,12 чи 24 години) максимальну суму очок, які присуджуються
за відвідування контрольних пунктів (КП), встановлених на
місцевості. Фініш команди фіксується по прибуттю на фініш
останнього члена команди. КП мають різну зазначену бальну
вартість залежно від віддаленості і складності пошуку (12-24-36
балів). Взяття КП відбувається за допомогою фотофіксації КП
на будь-який пристрій. Це має бути автентичне фото або
“селфі”, яке доводить особисту присутність спортсмена чи
команди на КП. Під час змагань дозволені будь-які допоміжні
засоби навігації та спорядження.

Всі спортсмени незалежно від способу пересування (пішки, верхи,
на велосипеді) змагаються в загальному заліку. Єдиною
«обтяжуючою» обставиною для вершників є необхідність
проходження ветеринарного контролю.

На розсуд організатора можна додатково нагороджувати переможців
у індивідуальних та командних заліках “вершники”, “велосипедисти”,
“піші туристи”, “сімейний клас” тощо.

2. Учасники

Гонитва є відкритою, до неї допускаються бажаючі віком від 14 років,
які мають досвід в пересуванні природними шляхами верхи, пішки
або на велосипеді відповідно, мають навички орієнтування на
місцевості та не мають медичних протипоказань для занять видами
спорту на витривалість.

Відповідальність за власну безпеку на дистанції, адекватність своїх
дій в ході змагань і за стан свого здоров'я несуть самі учасники.
Команда складається з одного або більше один з яких старше 18
років). Капітан команди (старше 18 років) особисто несе
відповідальність за життя і здоров'я молодшого учасника та стан
здоров’я коней.



3. Карта

Для змагання використовується спеціально підготовлена карта
масштабу 1:25 000 На мапі в електронному або паперовому вигляді
зазначені КП та їх вартість в очках.

4. Обов’язкове спорядження  спортсмена:

• мобільний телефон з камерою
• ліхтар
• світловідбиваючі елементи
• шолом
• компас
• карта

5.      КП (контрольні пункти)

КП на місцевості позначається аркушем формату A4, на якому
написано номер КП, код КП, бальна оцінка КП (12, 24, 36 балів,
залежно від складності даного КП). Цю позначку має бути видно з
відстані приблизно 10 метрів. Учасники змагань фотографують код
КП - для того, щоб довести «взяття КП». Якщо КП на місцевості
розташовано невірно, згідно карти, спортсмени мають право
довести це суддівській колегії за допомогою фотографій чи інших
засобів.

6.      Фотозавдання  (Джокер)

Організатори змагань разом з картою надають три фото певних
місць, які учасники змагань можуть розпізнати під час проходження
маршруту. Спортсмени, які хочуть отримати додаткові бали, мають
зробити такі самі фото (тобто з цієї самої точки) на свій фотоапарат
чи телефон. Кожне успішно виконане бонусне завдання (фото)
оцінюється в додаткові 36 балів.

7.      Хід змагань



Змагання з ЕквіРогейну проводяться з контрольним часом від 3-х до
24-х годин. Моментом старту вважається видача карт оприлюднення
карти району змагань з позначеними КП та трьох бонусних фото.

Час фактичного виходу на маршрут команда вирішує самостійно. В
ході змагань команда в будь-який час може повернутися на базу для
відпочинку та продовжити маршрут, якщо немає обставин, що
перешкоджають. Заборонити вихід на маршрут можуть головний
суддя, лікар, ветеринарний лікар.

Фініш команди має відбутися не пізніше визначеного організаторами
контрольного часу. У разі прибуття на фініш після закінчення
контрольного часу з результату команди вираховуються штрафні
бали («1» за кожну хвилину після контрольного часу). При
запізнення на фініш понад 30 хвилин результат команди
анулюється.

Послідовність взяття КП - вільна. Кожна команда чи індивідуальний
учасник планує свій маршрут та будує стратегію гонитви залежно від
особистих міркувань, способу пересування, фізичної форми, досвіду
в спортивному орієнтуванні та інших чинників.

8.      Ветеринарний контроль

Ветеринарний контроль проводиться перед, під час або після
проходження маршруту на розсуд організаторів змагань.
Ветеринарний лікар або головний суддя може зняти будь-якого коня
в будь-який час з маршруту. В такому разі вершник також знімається
з змагань.

9. Підведення підсумків

Результат команди визначається за найбільшою сумою балів за
«взяття КП» та Джокерів. При рівності набраних балів перевага за
часом подолання дистанції.



Команди, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами та
медалями.

РОЗДІЛ 2

Повний варіант правил

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 ЕквіРогейн - змагання, в якому команди за допомогою будь-яких
навігаційних засобів повинні в межах контрольного часу,
встановленого організатором набрати найбільшу кількість балів за
проходження по вибору контрольних пунктів з числа наявних у
районі змагань і позначених на карті.

2.2. Ці Правила проведення змагань з ЕквіРогейну (надалі -
Правила) встановлюють єдиний порядок проведення всіх змагань з
ЕквіРогейну на території Україні. Керівництва, інструкції, положення
про змагання та додаткові умови проведення змагань повинні
ґрунтуватися на вимогах цих Правил і не суперечити їм.

2.3. При інтерпретації Правил учасники, організатори та судді
повинні виходити з принципів спортивної справедливості, чесної
боротьби, взаємоповаги, безпеки та рівності учасників змагань.

2.4. У Правилах використовуються наступні основні поняття і
терміни: «Контрольний час» - встановлений ліміт часу від моменту
старту до фінішу для відвідування контрольних пунктів командами.
2.5. Змагання з ЕквіРогейну проводяться з контрольним часом від
3-х до 24-х годин. Контрольний час змагань має вимірюватися в
цілих годинах.

2.6. За тривалістю змагання з рогейну поділяються на: - Класичні -
24 години. - Середні - 10-12 годин, - Короткі - 5-6 годин, - Надкороткі
– до 3 годин

2.7. За способом пересування учасники команд можуть рухатися
верхи, пішки або на велосипеді.

2.8. У залежності від контрольного часу і способу пересування
утворюються формати змагань.



На одних змаганнях в програму може входити кілька форматів різної
тривалості. В такому випадку залік відбувається по кожному
формату окремо.

2.9. Послідовність взяття КП - вільна. Кожна команда чи
індивідуальний учасник планує свій маршрут та будує стратегію
гонитви залежно від особистих міркувань, способу пересування,
фізичної форми, досвіду в спортивному орієнтуванні та інших
чинників.

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

2.10. У змаганнях з ЕквіРогейну беруть участь як індивідуальні
учасники, так і команди у складі 2-4 осіб.

Гонитва є відкритою, до неї допускаються учасники віком від 14
років, які мають досвід в пересуванні природними шляхами верхи,
пішки або на велосипеді відповідно, мають навички орієнтування на
місцевості та не мають медичних протипоказань для занять видами
спорту на витривалість.

Враховуючи особливості маршруту, топографії та часу гонитви,
організатор має право заборонити індивідуальну участь осіб до 18
років. Про цю умову має бути повідомлено у Положенні про
змагання.

Діти віком до 14 років можуть брати участь лише у супроводі одного
з батьків або відповідального дорослого, який має нотаріально
завірений дозвіл супроводжувати дитину

2.11.Відповідальність за адекватність своїх дій в ході змагань,
власну безпеку, життя, здоров’я, а також за здоров’я свого коня на
дистанції несуть самі учасники.

Капітаном команди може бути особа, старша 18 років. Капітан несе
відповідальність за життя і здоров'я молодших учасників команди та
стан здоров’я їхніх коней.



ОДЯГ ТА СПОРЯДЖЕННЯ

2.12. 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 одягати 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
сандалях, босоніжках та іншому відкритому взутті чи босоніж.

2.13. 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 (крім 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.

ЗМАГАННЯ ТА ЗАСАДИ ЧЕСНОЇ ГРИ

2.14. Учасниками змагань не можуть бути члени суддівської колегії,
а також особи, які брали участь у підготовці карти змагань,
плануванні, розташування та постановці контрольних пунктів.

2.15 Учасники змагань зобов'язані:



● Планувати і реалізовувати свій маршрут та швидкість
пересування відповідно до свого рівня фізичної та технічної
підготовки, а також до рівня підготовки коня.

● Надавати будь-яку допомогу іншим учасникам змагань лише у
випадку, якщо вони отримали травму або перебувають у стані,
що загрожує їх життю і здоров'ю. Така команда не може бути
оштрафована ні за яке правило при наданні такої допомоги.

● Мати з собою під час змагань р. У разі вимоги будь-якого судді
його наявність необхідно представити.

● Усе орендоване у центрі змагань спорядження чи обладнання
повернути назад у центр змагань.

2.16. Учасникам змагань забороняється:

● Брати з собою на дистанцію собак.
● Застосовувати будь-які інші засоби пересування під час

змагань, крім передбачених для формату даних змагань.
● Розводити багаття в районі змагань, окрім ситуацій, які

загрожують здоров'ю та життю учасників.
● Залишати сміття в районі змагань, крім місць, спеціально

відведених для цього організаторами.
● Залишати на трасі змагань, продукти харчування,

спорядження чи обладнання до початку змагань з метою
їх подальшого використання під час змагань.

● Приймати допомогу (крім медичної) чи співпрацювати з
іншими людьми та командами, або навмисно слідувати за
іншими командами чи окремими учасниками. За
порушення цього пункту обидві команди повинні бути
дискваліфіковані за рішенням головного судді. Команди
повинні самостійно контролювати під час змагань
можливі випадки співпраці і робити все необхідне, щоб
вони потім не стали приводом для дискваліфікації.

2.17. Якщо під час змагань один або декілька учасників хоче
припинити змагання і вийти з команди, то команда повинна
повернутися в центр змагань і повідомити про це суддів. Якщо буде
сформована нова команда, то вона може бути, за рішенням суддів,
допущена до змагань, але очки, попередньо набрані командою, що
завершила змагання, новій команді нараховуватись не будуть.



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ

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

2.19. Відповідальність за виникнення будь-яких непередбачуваних
ситуацій, форс мажорів, 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.

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

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

2.22. 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 змагань на маршруті.

Організатори також не можуть гарантувати безпечність
розробленого учасниками маршруту та його придатність для їзди
верхи.

РАЙОН ЗМАГАНЬ. АРЕНА

2.23. Зона старту/фінішу повинна розташовуватися по можливості в
центрі району змагань. Район змагань/Арена мають бути з
різноманітним, цікавим для розташування КП ландшафтом.

КАРТА ЗМАГАНЬ



2.24. Карта змагань видається кожному учаснику змагань незалежно
від кількості учасників в одній команді.

2.25. Бажано, щоб карта змагань, що видається учасникам,
розміщувалася на одному боці одного прямокутного аркуша паперу.

2.26. Момент надання карти учасникам змагань є початком відліку
контрольного часу змагань. Фактичний старт може відбутися у
будь-який момент після надання карти у будь-якому порядку.

На розробку стратегії команда витрачає стільки часу, скільки вважає
за потрібне.

РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

2.27. КП на місцевості по можливості встановлюється так, щоб КП
був видимий учасникам у світлий час доби з відстані не менше 10
метрів на висоті від 0,5 до 2 метрів від землі, бажано на рівні очей
людини.

2.28. КП - це табличка чи аркуш паперу формату A4, на якій
написано номер КП, код КП (цифри і літери або діакритичні знаки),
бальна оцінка КП (12, 24, 36 балів, залежно від складності даного
КП).

2.29. Якщо частина змагань припадає на темний час доби,
контрольні пункти мають бути обладнані світловідбиваючими
матеріалами.

НОМЕРИ І ВАРТІСТЬ КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

2.30. Кожному контрольного пункту присвоюється вартість - число,
що означає кількість очок, що отримує команда при відмітці на
контрольному пункті.

2.31. При призначенні вартості контрольним пунктам слід
враховувати: - Складність і точність орієнтування, яке потрібно від
команд для взяття контрольного пункту, - Важкодоступність місця, в
якому розташований пункт (наприклад, пункт розташований на
вершині високої гори), - Відстань від центру змагань, - Відстань від
сусідніх контрольних пунктів.



СТАРТ І ФІНІШ ЗМАГАНЬ

2.32. При проведенні змагань з контрольним часом 24 години час
старту по можливості повинна бути підібрано так, щоб періоди
змагань до і після темного часу доби вийшли приблизно рівними.

2.33. Протягом змагань команди можуть у будь-який час повертатися
в центр змагань для відпочинку, прийому їжі, заміни спорядження.
За рішенням Організатора може здійснюватися контроль прибуття і
відбуття команд у центрі змагань і може проводитися відповідна
відмітка.

2.34. Фінішувати команди можуть у будь-який час протягом всього
контрольного часу формату змагань, в якому бере участь команда.

2.35. При запізненні команди на фініш в межах 30 хвилин після
закінчення встановленого контрольного часу, команда отримує
штраф, величина якого залежить від часу запізнення.

2.36. Кількість штрафних очок за кожну повну чи неповну хвилину
запізнення команди на фініш встановлюється Організатором.

2.37. При запізненні команди на фініш більше ніж на 30 хвилин
команда дискваліфікується, і очки за відвідані нею контрольні пункти
не зараховуються.

2.38. Команда вважається такою, що фінішувала, тільки після фінішу
всіх членів цієї команди. Час фінішу команди визначається по
фінішу останнього учасника команди.

ВЗЯТТЯ КП

2.38. Учасники змагань фотографують, щоб довести «взяття КП».
Якщо КП на місцевості розташовано невірно, або відсутнє згідно
карти, спортсмени мають право довести це суддівській колегії за
допомогою фотографій чи інших засобів.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАННЯ.



2.39. Результати команд визначаються сумою очок за відвідані
контрольні пункти та фотозавдання. При однаковій кількості очок
перевага надається команді, яка провела на маршруті менший час.

2.40. У разі запізнення команди на фініш з набраної командою суми
балів за кожну повну чи неповну хвилину запізнення віднімається
штраф у розмірі визначеному Організатором змагань.

2.41. Якщо кілька команд мають однакову кількість очок і час фінішу
(час фіксується з точністю до секунди), їм присуджується однакове
місце. Після команд, що показали однаковий результат, залишається
стільки не зайнятих місць, скільки команд мають однаковий
результат, мінус одиниця.

2.42. Команди, які доведуть суддям, що вони відвідали правильне
місце розташування контрольного пункту (залишили на місці КП свій
контрольний талон або номер, зафіксували місце за допомогою
GPS, зазняли відео), також повинні отримати за нього очки.

2.43. Апеляції та скарги приймаються на протязі 1 години після
закриття фінішу. У випадку виявлення порушень правил
проходження дистанцій організатори мають право внести зміни в
підсумкові результати.

СПОРТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ УЧАСНИКІВ

2.44. При проведенні змагань з контрольним часом 10 годин і більше
має бути організований один або декілька пунктів харчування
учасників як в центрі змагань, так і за його межами.

2.45. На пунктах харчування повинні бути, як мінімум: - Питна вода; -
При середньодобовій температурі повітря нижче +10 градусів
Цельсія гарячий чай (окріп); - Продукти з високим вмістом вуглеводів
(наприклад, цукор, печиво, банани та інше ); Рекомендується
організовувати гаряче харчування учасників.

2.46. Пункт спортивного харчування в центрі змагань повинен почати
роботу не пізніше 4 годин після старту змагань і закінчити роботу не
раніше, ніж через годину після закінчення контрольного часу
змагань.



2.47. У разі, якщо в районі змагань відсутні природні джерела якісної
питної води або їх недостатньо, то Організатор повинен забезпечити
розміщення в районі змагань пунктів з питною водою, кількість яких
має бути таким, щоб учасникам не доводилося носити велику
кількість води із собою. Питна вода на таких пунктах повинна бути
забезпечена протягом усього часу змагань.

ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

2.48. Головний суддя. Його роль слідкувати за виконанням Правил,
керувати ходом Змагань, вирішувати спірні питання, організовувати
необхідну допомогу учасникам в рамках Правил, а також
обчислювати результати оголошувати переможців і номінантів. На
змаганнях до 50 учасників може проводити змагання одноособово та
виконувати функції Ветеринарного судді.

2.49. Суддя. Підпорядкованний Головному судді, його роль
слідкувати за виконанням Правил, організовувати необхідну
допомогу учасникам в рамках Правил, а також обчислювати
результати оголошувати переможців

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

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

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

2.53. Укладач арени (Курс-дизайнер). Створює арену змагань,
керуючись принципами безпеки, екологічності, мальовничості,
відповідності рівню підготовки спортсменів…



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

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

● місце проведення (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 крім спортивного харчування (хто

організовує, чи це мають робити самі учасники)
● організаційні внески та на які потреби вони збираються
● додаткові номінації та які бонуси вони дають

РОЗДІЛ 3

Додаток 1 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-туристичн
ого заходу

Умови заліку Коефіцієнт
кілометражу

Результат



Фестиваль кінно
спортивного
туризму
#equirandUA

Найбільша
дистанція

+ За додаткові
номінації –
присуджуютьс
я бали

1:2.0

за 1 бал =
1км

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

Змагання зі
спортивного
орієнтування
#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 1:1 Сума балів

Клубний Трейл
(від 20 км)

Фактичний
кілометраж

1:1 Фактичний
кілометраж

Додаток 2 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 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 застосовуватися 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 допускаются. 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 ожеребились
Кобили не повинні брати участі у змаганнях після четвертого

місяця вагітності або з підсосним лошам.

f) Неправильне використання засобів управління
Зловживання натуральними або штучними (хлисти, 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
однією метою зменшити страждання тварини.

e) Пенсія
Коні повинні відповідним чином та гуманними способами

лікуватися після  завершення ними спортивної кар’єри.

5. Освіта:
FEI 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 підтримує нові дослідження у
ґалузі благополуччя коней.

Додаток 3 ВЕТЕРИНАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ

І. Правила подання коня на ветеринарний  контроль:

1. Кінь може подаватися на ветеринарний огляд у кантарці. Коні
у збудженому стані або ті, що виявляють агресію до оточуючих,
повинні бути представлені на вуздечці 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 зменшення 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 природним 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:

частота серцевих скорочень;

частота дихання;

швидкість наповнення капілярів;

швидкість розгладжування складки шкіри (зневоднення,
дегідратація).

Критерії типу «В» – це якісні спостереження:

колір слизових оболонок;

поранення і травми;

перистальтика;

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
ОДНІЄЇ (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 4 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 не відображені 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 Кінно Спортивного 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
_________________________


