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Система відбору вершників та коней до складу збірних 

команд  України серед дітей, юнаків та юніорів для участі у 

Чемпіонаті Європи з подолання перешкод 2019 у Zuidwolde, 

Нідерланди (09-14/07/2019) 

 

Метою даної системи є прозорий та зрозумілий процес формування збірних 

команд України для участі в Чемпіонаті Європи з подолання перешкод серед 

дітей, юнаків та юніорів. 

I. Для того, щоб отримати право участі у Чемпіонаті Європи з 

подолання перешкод у категорії Діти, Юнаки та Юніори, який 

відбудеться 09-14 липня 2019 року у Zuidwolde (Нідерланди) у 

складі збірної команди України, вершник та кінь мають виконати 

наступні вимоги: 

1. Виконати мінімальні кваліфікаційні вимоги Міжнародної федерації 

кінного спорту FEI в період з 01.01.2018 по 09.06.2019. 

Вершник та кінь мають кваліфікуватись не обов’язково як пара. 

          Діти (12-14 років), вік коней – 6 років та старше; 

          Юнаки (14-18 років): вік коней – 7 років та старше; 

          Юніори (16-21 рік): вік коней – 7 років та старше; 

2. Отримати кращий результат у відбірковому рейтингу. До відбіркового 

рейтингу зараховуються кращі результати, отримані спортивною 

парою на міжнародних змаганнях, Чемпіонатах та Кубках України за 

останніх 12 місяців станом на 09.06.2019. 

 

3. До уваги береться стан здоров’я коней. Коні мають бути клінічно 

здорові.  



 

4. До участі в Чемпіонаті Європи допускаються 5 кращих вершників з 

відбіркового рейтингу в кожній групі. 

Вершники мають можливість прийняти участь у відбіркових змаганнях 

до 09.06.2019.  

У випадку травми або порушення стану здоров’я коня, що 

унеможливлює його участь, вершник має право провести заміну коня,                     

за умови, що такий кінь посідає достатньо високе місце у рейтингу.  

 

II. Команди формуються з пар вершників відповідної вікової категорії 

та коней, що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: 

за останні 12 місяців пара вершник-кінь мають як мінімум отримати 

результати з 2-х офіційних міжнародних змагань CSI у 

відбірковому рейтингу ВФКСУ. 

 

1. Керівник  команди молодих вершників (Youth Team Chef d`Equipe) з 

конкуру затверджується Правлінням ВФКСУ строком на 1 рік. 

2. Формування остаточних складів команд для участі у Чемпіонаті 

Європи у відповідних вікових категоріях. Для відбору остаточних 

складів команд беруться до уваги наступні чинники: 

- Стан здоров’я коней; 

- Положення пар вершник-кінь в рейтингу ВФКСУ; 

- Кваліфікаційні вимоги FEI; 

Під час Чемпіонату рішення про склад команди приймає старший тренер 

команди та Chef d`Equipe. 

3. Обов’язковою умовою є участь спортсменів збірної команди в 

чемпіонатах та Кубках України. Виключення можливе для вершників, 

які більшу частину року перебувають за кордоном або беруть участь в 

офіційних міжнародних змаганнях в строки проведення чемпіонатів та 

Кубків України. 

 

Остаточний склад команди обговорюється на засіданні тренерської ради з 

конкуру та затверджується Правлінням ВФКСУ. 

 

 


