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Для того, щоб отримати право участі у Чемпіонаті Європи з виїздки у категорії «діти», «юнаки» та 

«юніори», що відбудеться 24-28 липня 2019 р. у Сан Джовані ін Маріньяно, Італія у складі збірної 

команди України, спортивна пара атлет/кінь повинні виконати наступні вимоги:  

1. Отримати кращий результат у відбірковому рейтингу. До відбіркового рейтингу зараховуються 

результати, отримані спортивною парою у міжнародних змаганнях у період з 01/01/2019 по 

24/06/2019.  

- категорія «діти» - рейтинг вершників складається з 4-х кращих результатів пари вершник-

кінь отриманих у офіційних міжнародних змаганнях CDICh у програмах Командний та Особистий 

приз для дітей; 

- категорія «юнаки» - рейтинг вершників складається з 4-х кращих результатів пари 

вершник-кінь отриманих у офіційних міжнародних змаганнях CDIJ у програмах Командний та 

Особистий приз для .юнаків; 

- категорія «юніори» - рейтинг вершників складається з 4-х кращих результатів пари 

вершник-кінь отриманих у офіційних міжнародних змаганнях CDIY у програмах Командний та 

Особистий приз для юніорів або у програмі Малий Приз отриманих на міжнародних змаганнях 

CDI.  

2. Виконати мінімальні кваліфікаційні вимоги міжнародної федерації кінного спорту (FEI). 

-  категорії «діти» - пара повинна отримати один фінальний загальний результат не менше 60 % у 

міжнародних змаганнях CDICh у тестах Командний або Особистий приз; 

- категорія «юнаки» - спортивна пара повинна отримати один фінальний загальний результат не 

менше 62 % у міжнародних змаганнях CDIJ у тестах Командний або Особистий приз; 

- категорія «юніори» - спортивна пара повинна отримати один фінальний загальний результат не 

менше 62 % у міжнародних змаганнях CDIY у тестах Командний або Особистий приз, або один 

фінальний загальний результат 62% у програмі Малий Приз на змаганнях CDI. Для вершників, які 

вперше приймають участь у міжнародних змаганнях серед юніорів у 2019 році необхідно отримати 

один фінальний загальний результат не менше 62 % у міжнародних змаганнях CDIJ у тестах 

Командний або Особистий приз з 1-го січня по 31 грудня у 2018 році, включаючи Чемпіонат Європи 

серед юнаків 2018 року. 

3. Рекомендувати Міністерству молоді та спорту фінансувати участь тих вершників у Чемпіонаті 

Європи, які отримали результат, що зараховується до рейтингу 68 % і вище у тестах:  

 -  категорії «діти» - у міжнародних змаганнях CDICh у тестах Командний або Особистий приз; 

 - категорія «юнаки» - у міжнародних змаганнях CDIJ у тестах Командний або Особистий приз; 

- категорія «юніори» - у міжнародних змаганнях CDIY у тестах Командний або Особистий приз  

або у тесті Малий Приз у міжнародних змагання CDI. 

4. До уваги береться стан здоров’я коней, коні повинні бути клінічно здоровими. 



Система відбору вершників та коней до складу збірних команд України серед 

дорослих вершників для участі у Чемпіонаті Європи з виїздки 2019 у м. 
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Для того, щоб отримати право участі у Чемпіонаті Європи з виіздки у категорії 

«дорослі вершники», що відбудеться 19 - 25 серпня 2019 р. у Роттердамі, 

Нідерланди у складі збірної команди України, спортивна пара атлет/кінь повинні 

виконати наступні вимоги:  

1. Отримати кращий результат у відбірковому рейтингу. До відбіркового рейтингу 

зараховуються два кращих результати, отримані спортивною парою у програмі 

Великий Приз у міжнародних змаганнях рівня CDI3*/4*/5*/CDI-W та CDIO у період з 

01/01/2019 до дати подання попередньої заявки на Чемпіонат Європи 2019.  

2. Виконати мінімальні кваліфікаційні вимоги міжнародної федерації кінного спорту 

(FEI). 

- спортивна пара повинна отримати фінальний загальний результат не менше 65 

% у Великому Призі у міжнародних змаганнях рівня CDI3*/4*/5*/CDI-W та CDIO та 

отримати 65 % і вище у двох різних міжнародних суддів FEI рівня 5* у Великому Призі 

на двох різних міжнародних змаганнях рівня CDI3*/4*/5*/CDI-W та CDIO. 

3. Рекомендувати Міністерству молоді та спорту фінансувати участь тих вершників у 

Чемпіонаті Європи, які отримали результат, що зараховується до рейтингу 66 % і вище 

у програмі Великий Приз на міжнародних змаганнях рівня CDI3*/4*/5*/CDI-W та CDIO. 

4. До уваги береться стан здоров’я коней, коні повинні бути клінічно здоровими. 
 


