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Кваліфікаційний період:  з: 12 вересня 2016 (попередньо) 

                                                до:  13 липня 2018 

Мінімальні кваліфікаційні вимоги (ст. 816 Правил з ДКП FEI) 

Коні: 

816.3.9  Коні мають виконати вимоги початкового та послідовних 

кваліфікаційних рівнів CEI та мати сертифікат відповідності на дистанції, на 

якій проводиться змагання. 

816.3.10  Коні мають успішно закінчити дистанції, принаймні, три CEI 2* або 

вище. 

816.3.11  З цих трьох змагань CEI принаймні одне має бути пройдене зі 

швидкістю не менше, ніж  14 км/год на тій самій або більшій дистанції в ті 

самі часові рамки, як і чемпіонат 4*. Цей результат має бути досягнутий не 

раніше, ніж протягом 24 місяців, але не пізніше, ніж за 60 днів до початку 

змагання, в залежності від того, що наступає раніше. Це змагання має бути 

пройдене в парі з номінованим спортсменом, якщо цей спортсмен не є 

Елітним спортсменом з ДКП.  У випадку, якщо на Всесвітні кінні ігри 

номінується Елітний спортсмен, цей кінь може виступати в парі з будь-яким 

іншим спортсменом, який відповідає вимогам. 

Спортсмени: 

816.3.12  Для отримання статусу «Елітний спортсмен», дорослий вершник 

має успішно завершити не менше десяти змагань CEI 3* 160 км або вище. 

Щоб  підтримувати статус «Елітний спортсмен», вершник має успішно 

закінчувати принаймні одне змагання CEI 3*160 км  кожні наступні 24 місяці. 

816.3.13  Спортсмени,  які були тимчасово відсторонені від участі у змаганнях  

з будь-якої причини, вказаної в Загальному регламенті (Покарання та 



штрафи), або ті, що порушили Антидопінгові правила, будуть автоматично 

позбавлені статусу «Елітний спортсмен». Для того, щоб повернути цей статус, 

необхідно знову завершити десять CEI 3* 160 км або вище по завершенні 

періоду відсторонення, або після опублікування остаточного рішення по 

прискореній системі. 

816.3.14  Вершники мають пройти вищеописаний кваліфікаційний процес та 

виконати вимоги початкового та кваліфікаційних рівнів CEI та мати Сертифікат 

відповідності для дистанції, на якій проводиться змагання. 

816.3.15  Вершники мають успішно завершити принаймні п’ять CEI 2* або 

вище. 

816.3.16  З цих п’яти змагань одне має бути пройденим із швидкістю не 

менше 14 км/год та відповідати дистанції, вимогам по вазі та часовим 

рамкам Чемпіонату 4*. Це змагання має бути пройдене не раніше 24-

місячного періоду та не пізніше закінчення дати подання іменних заявок 

та/або 60 днів до початку Чемпіонату, в залежності від того, що настає 

раніше. Кваліфікація має бути отримана парою вершник/кінь, тільки якщо 

вершник не має статусу «Елітний спортсмен». 

Запис результатів та підтвердження кваліфікації. Підтверджені технічні 

результати мають надаватися для пар «вершник/кінь» для остаточного 

внесення результатів в базу даних FEI/паспорти. При цьому відповідальність 

за їх підтвердження несе Національна федерація. 
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