
Система відбору вершників та коней 

 до складу збірних команд  України серед дітей та юнаків для участі у 

Чемпіонаті Європи з виїздки 2018 у Фантенблю, Франція. 
 
 
 

Затверджено Департаментом з 

Виїздки Всеукраїнської Федерації з 

кінного спорту  
20.12.2017 р. 
 
Голова Департаменту виїздки ВФКС 

 

  ______________  Пархомчук М. А. 
 
 

З 1.01.2018 по 03.06.2018 необхідно заробити відбірковий рейтинг: 

 

для юнаків в змаганнях CDIJ 4 кращих результати в їздах командний приз і 

особистий приз 

 

для дітей в змаганнях CDICh 4 кращих результати в їздах командний приз і 

особистий приз. 
 
 

Для того, щоб отримати право участі у Чемпіонаті Європи з виіздки у 

категорії «діти»  та «юнаки», що відбудеться 09 - 15 липня 2018 р. у 

Фантенблю, Франція, у складі збірної команди України, спортивна пара 

атлет/кінь повинні виконати наступні вимоги:  

 Виконати мінімальні кваліфікаційні вимоги міжнародної федераціі 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; 

2.  Отримати найкращий результат у відбірковому рейтингу. До відбіркового 

рейтингу зараховуються результати  отримані у міжнародних змаганнях у 

період з 01/01/2018 по 03/06/2018.  

 



- юнаки  

Для отримання кваліфікації на участь у Чемпіонаті світу з виїздки 2018 

вершник та кінь (як пара) повинні отримати фінальний результат не менше 

66 % 

 

1. Метою даної ситеми є прозорий та зрозумілий процес формування збірних 

команд України з виїздки для участі у Чемпіонтах Європи, Всесвітніх Кінних 

Іграх, Олімпійськіх Іграх, Кубку Націй, Кубку Світу та інших офіційних 

міжнародних змаганнях, що   
проходять під егідою Міжнародної Федерації Кінного Спорту  FEI у всіх 

вікових  
категоріях. 

 
 

2. Процес формування збірних команд України з виїздки серед дітей та 
юнаків проходить наступним чином. 

     
- Мінімальні кваліфікаційні вимоги (minimum eligibility requirement) - 

встановлені FEI мінімальні вимоги, що вершник має виконати аби мати право 

бути допущеним до участі   
у певних змаганнях;    
    
- Юнаки (junior) - від 14 до 18 років;   
- Діти (Children) - вік до 16 років;  

 

Для відбору остаточних складів команд беруться до уваги наступні чинники:  
 

- Стан здоров’я коней;   
- Положення пар вершник/кінь у світовому рейтингу ФЕІ;   
- Кращі результати пар вершник/кінь у відбіркових змаганнях поточного 

сезону. Відбір здіснюється з пар вершник/кінь, що входять до складу 

Команд А у своїх вікових 

  
3. До участі у ЧЄ допускається 4 кращих вершники з відбіркового рейтингу, 

Рейтинг вершників складається з 4-х кращих результатів пари вершник-

кінь у офіційних міжнародних змаганнях CDIJ 2016 року за програмою 

Командний та Індивідуальний приз для Юнаків. Вершники мають 

можливість прийняти участь у відбіркових змаганнях до 04/07/2016 р. 



3. КОМАНДИ А, В та С.  
 

Команда А Senior формується з пар вершників вікової категорії Дорослі 

та коней що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: за останні 12 

місяців пара вершник та кінь мають мінімум 2 результати у офіційних 

міжнародних змаганнях рівня CDI3*, CDI4*, CDI5*, CDI-W, CDIO, CH-

EU, WEG, OG за програмою GP 70% та більше.  

 

Команда В Senior формується з пар вершників вікової категорії Дорослі 

та коней що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: за останні 12 

місяців пара вершник та кінь мають мінімум 2 результати у офіційних 

міжнародних змаганнях рівня CDI3*, CDI4*, CDI5*, CDI-W, CDIO, CH-

EU, WEG, OG за програмою GP 68% та більше.  
 

Команда C Senior формується з пар вершників вікової категорії Дорослі та 

коней  
 

що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: за останні 12 місяців пара 

вершник та кінь мають мінімум 2 результати у офіційних міжнародних 

змаганнях рівня CDI3*, CDI4*, CDI5*, CDI-W, CDIO, CH-EU, WEG, OG за 

програмою GP 64% та більше.  
 
 

Команда С U-25 формується з пар вершників вікової категорії U-25 та 

коней що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: за останні 12 місяців 

пара вершник та кінь мають мінімум 2 результати у офіційних 

міжнародних змаганнях рівня CDIU25, CH-EU-U25 за програмою 

Intermediate II або GP 64% та більше.  
 

Команди А Y/J/Ch/P формуются з пар вершників відповідної вікової 

категорії та коней що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: за останні 

12 місяців пара вершник та кінь мають мінімум 2 результати у офіційних 

міжнародних змаганнях CDI для своїх вікових категорій за програмою 

Командний приз 70% та більше.  
 

Команди В Y/J/Ch/P формуются з пар вершників відповідної вікової 

категорії та коней що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: за останні 

12 місяців пара вершник та кінь мають мінімум 2 результати у офіційних 

міжнародних змаганнях CDI для своїх вікових категорій за програмою 

Командний приз 68% та більше.  
 

Команди С Y/J/Ch/P формуются з пар вершників відповідної вікової 

категорії та коней що виконали наступні кваліфікаційні вимоги: за останні 

12 місяців пара вершник та кінь мають мінімум 2 результати у офіційних 

міжнародних змаганнях CDI для своїх вікових категорій за програмою 



Командний приз 64% та більше.  

 
 
4. Шеф команди вікової категорії Дорослі (Senior Team Chef d’Equipe)  
 

За поданням Департаменту ВФКС з виїздки затверджується Правлінням 

ВФКС строком на Олімпійський цикл 4 роки. Є особою відповідальною за 

формування збірних команд України з виїздки у віковій категорії Дорослі, 

за отримані результати командою з виїздки у змаганнях рівня Чемпіонат 

Європи, Всесвітні Кінні Ігри, Олімпійські Ігри. Формує склад офіційної 

делегації для участі у змаганнях рівня Чемпіонат Європи, Всесвітні Кінні 

Ігри Націй. 

 

 

5.  Шеф команди молодих вершників (Youth Team Chef d’Equipe) 
 

За поданням Департаменту ВФКС з виїздки затверджується Правлінням 

ВФКС строком на 2 роки. Є особою відповідальною за формування збірних 

команд України з виїздки у вікових категоріях U-25, Юніори, Юнаки, Діти, 

Поні вершники, за отримані результати командою з виїздки у змаганнях 

рівня Чемпіонат Європи у відповідних вікових категоріях. Формує склад 

офіційної делегації для участі у змаганнях рівня Чемпіонат Європи у 

відповідних вікових категоріях. 
 
7. Відбіркові змагання  
 

Станом на 1 березня кожного року Департаментом ВФКС з виїздки 

затверджується перелік змагань, що є заліковими для відбору в 

остаточний склад збірних команд України з Виїздки для участі у 

Чемпіонатах Європи, Всесвітніх Кінних Ігор, Олімпійських Ігор 

поточного року у відповідних вікових категоріях.  
 
8. Формування остаточних складів команд для участі у Чемпіонатах 

Європи, Всесвітніх Кінних Іграх, Олімпійських Іграх у відповідних 

вікових категоріях.  
 

Для відбору остаточних складів команд беруться до уваги наступні 

чинники:  
 

- Стан здоров’я коней;   
- Положення пар вершник/кінь у світовому рейтингу ФЕІ;   
Кращі результати пар вершник/кінь у відбіркових змаганнях поточного 

сезону. Відбір здіснюється з пар вершник/кінь, що входять до складу 

Команд А у своїх вікових категоріях. В разі відсутності у командах А 

необхідної кількості пар вершник/кінь, до процедури відбору можуть бути 



допущені кращі пари з команд В. В разі відсутності у командах А та В 

необхідної кількості пар вершник/кінь, до процедури відбору можуть бути 

допущені кращі пари з команд С. Остаточний склад команд обговорюється 

на засіданні Департаменту ВФКС з виїздки. Остаточне рішення про склад 

збірних команд України з виїздки для участі у Чемпіонатах Європи, 

Всесвітніх Кінних Ігор та Олімпійських Ігор приймають приймають Шефи 

команд у відповідних вікових категоріях.



 




