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Kvalifikační podmínky pro WEG 2010  
Lexington (Kentucky-USA) 

(vydáno 2. 2. 2010 – žlutě aktualizace) 
 
 
 
Drezura 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  1. ledna 2009 
 konec:     16. srpna 2010 
 
2. Minimální kvalifikační kritéria – družstva a jednotlivci: Pro kvalifikování 
na WEG 2010 musí jezdci a koně (jako dvojice) získat nejméně výsledek 64 % 
od oficiálního mezinárodního rozhodčího FEI (5*), který je jiné národnosti než 
jezdec, na GP na dvou různých CDI3*/4*/5*/CDI-W či CDIO během 
kvalifikačního období. 
 
 
Skoky 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  1. ledna 2009 
 konec:     16. srpna 2010 
 
Článek 305 Kvalifikace (Pravidla pro skoková mistrovství a OH) 
1 Koně 

Koně musí být nejméně devítiletí 
2 Soutěžící 

Mistrovství je určeno jezdcům, kteří v roce soutěže dosáhnou nejméně 18 let. 
3 Potvrzení kvalifikace 

Přihlášeni mohou být jen jezdci a koně, kteří jsou schopní na mistrovství 
soutěžit. NF musí za tímto účelem poslat na FEI Potvrzení kvalifikace (viz VP). 
 
Potvrzení kvalifikace musí obsahovat záznamy výsledků dle požadavků pravidel, 
anebo dokázat, že jezdec a kůň mají nezbytné zkušenosti a schopnosti zvládnout 
úroveň mistrovství bez ohrožení jezdce či koně. 
 
Postup kvalifikace, stanovený v příloze VIII pravidel, musí být plně dodržen. 
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Po příjezdu na mistrovství může vedoucí družstva libovolně vyměnit jezdce a 
koně, pokud jsou kvalifikováni jako dvojice anebo jednotlivci. Po první soutěži 
mistrovství nejsou další změny povoleny. 
 
Příloha VIII (skoková pravidla) 
Kvalifikace na OH, světové a kontinentální mistrovství 
 
1. NF musí písemně deklarovat na FEI do určeného data záměr přihlásit družstva 

nebo jednotlivce. 

 S výjimkou OH se jezdci a koně nemusí kvalifikovat jako dvojice. 

2. Na OH, MS a kont. mistrovství jsou kvalifikováni jezdci a koně, kteří získali 
max. 8 tr. b. v soutěži družstev (1. a 2. kolo) na ME nebo MS nebo na 
Panamerických hrách nebo na OH nebo jiných kontinentálních mistrovstvích 
pro seniory, pokud byla schválena skokovou komisí FEI. Na OH, MS a kont. 
mistrovství jsou rovněž kvalifikováni jezdci a koně, kteří dokončili třetí soutěž 
na MS nebo finále jednotlivců na ME nebo na Panamerických hrách nebo na 
OH nebo jiných kontinentálních mistrovstvích pro seniory, pokud byla 
schválena skokovou komisí FEI.   

 Na OH, MS a kont. mistrovství jsou kvalifikováni jezdci a koně, kteří dokončili 
1. kolo 2 kvalifikačních soutěží Světového poháru na vybraných závodech na 
otevřeném kolbišti bez tr. b. 

3. Na MS a na OH se jezdci a koně mohou kvalifikovat podle kteréhokoli 
z následujících odstavců: 

3.1. jezdci a koně musí dokončit 1. kolo u 2 GP na vybraných CSI3* 
na otevřeném kolbišti bez tr. b. 

3.2. jezdci a koně musí dokončit 1. kolo u 2 GP na CSI4* na otevřeném 
kolbišti max. se 4 tr. b. 

3.3. jezdci a koně musí dokončit 1. kolo u 2 GP na CSI5* na otevřeném 
kolbišti max. s 8 tr. b. 

3.4. jezdci a koně musí dokončit 1. nebo 2. kolo Poháru národů na vybraných 
CSIO na otevřeném kolbišti s max. 4 tr. b. v 1. kole nebo bez tr. b. ve 2. 
kole, anebo musí dokončit 1. kolo GP max. se 4 tr. b., za předpokladu, 
že kurzy těchto soutěží byly postaveny v rozměrech, jak jsou 
specifikovány v čl. 264.3 pro 4* soutěže Poháru národů. Plánek těchto 
soutěží musí být zaslán na FEI.  

3.5. jezdci a koně musí dokončit 1. nebo 2. kolo Poháru národů na CSIO5* 
na otevřeném kolbišti s max. 8 tr. b., anebo musí dokončit 1. kolo GP 
max. s 8 tr. b. 

4. Na kont. mistrovství se jezdci a koně mohou kvalifikovat podle kteréhokoli 
z následujících odstavců: 

4.1. jezdci a koně musí dokončit 1. kolo GP na vybraných CSI3* 
na otevřeném kolbišti bez tr. b. 

4.2. jezdci a koně musí dokončit 1. kolo GP na CSI4* nebo CSI5* 
na otevřeném kolbišti max. s 8 tr. b. 
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4.3. jezdci a koně musí dokončit 1. nebo 2. kolo Poháru národů na vybraných 
CSIO na otevřeném kolbišti s max. 4 tr. b., anebo musí dokončit 1. kolo 
GP max. se 4 tr. b., za předpokladu, že kurzy těchto soutěží byly 
postaveny v rozměrech, jak jsou specifikovány v čl. 264.3 pro 4* 
soutěže Poháru národů. Plánek těchto soutěží musí být zaslán na FEI.  

4.4. jezdci a koně musí dokončit 1. nebo 2. kolo Poháru národů na CSIO5* 
na otevřeném kolbišti s max. 8 tr. b., anebo musí dokončit 1. kolo GP 
max. s 8 tr. b.  

5. Výběr bude proveden ze závodů, které se konají od 1. ledna roku 
předcházejícímu dané soutěži do termínu nominativní přihlášky, anebo do 
termínu stanoveného FEI. Seznam závodů bude uveřejněn na webových 
stránkách FEI v roce předcházejícím OH nebo mistrovství. 

6. Vybrané soutěže GP a kvalifikační kola Světového poháru musí splňovat 
následujícící podmínky: obsahovat nejméně 12 překážek, které mohou mít 
výšku mezi 1.40 m a 1.60 m. 

Musí obsahovat vodní příkop široký nejméně 3.50 m s odskokovým prvkem. 
Šířkové skoky musí měřit od 1.50 m do 2.00 m (2.20 m u triplebaru). 
Nejméně 2 šířkové skoky musí mít min. výšku 1.60 m.  

7. NF, které nebudou schopny vyslat týmy na žádné CSIO, mohou vyslat 
jednotlivce, kteří budou startovat v PN mimo soutěž. 

8. Pokud shledá NF za nemožné, aby se její jezdci kvalifikovali, jak je uvedeno 
výše, měla by požádat FEI, aby vyslala na náklady FN zahraničního delegáta, 
který určí obtížnost zvláštní jednokolové soutěže, která bude mít parametry 
vycházející z plánku parkuru dodaného FEI. Jezdec/kůň, který v tomto závodě 
získá max. 8 tr. b., bude považován za kvalifikovaného. Zahraniční delegát 
FEI, který ude jmenován skokovou komisí, bude s NF konzultovat vystavení 
potvrzení o kvalifikaci. Pokud nešťastnou shodou okolností jezdec/kůň získá 
více než 8 tr. b., ale jinak na parkuru předvede velmi dobrý výkon, zahraniční 
delegát ho může nechat absolvovat podobný parkur. Pokud ale jezdec 
v druhém kole získá více než 8 tr. b., nemůže se jezdec v žádném případě 
kvalifikovat. 

9. Na PN nebo GP při CSI potvrdí kvalifikaci zahraniční rozhodčí, který je 
zodpovědný za technické parametry obtížnosti. 

10.Potvrzení o kvalifikaci musí FEI obdržet nejpozději do termínu nominativní 
přihlášky nebo do data stanoveného FEI. Pokud potvrzení o kvalifikaci jezdce 
a koně nedorazí, nebudou tito moci startovat. 

11.Jakákoli účast mimo soutěž stanovená přímo nebo nepřímo v současné 
příloze, a/nebo ve zvláštních nařízeních týkajících se disciplíny skoky, je 
v souladu s povolenými výjimkami dle čl. 117.5 Všeobecných pravidel 
(Bulletin FEI 6/04). 

12.Určený zahraniční delegát musí poslat zprávu generálnímu sekretáři, jenž 
zašle její kopii předsedovi skokové komise. FEI bude informovat NF 
kvalifikovaného koně a jezdce ihned po schválení kvalifikace. 
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Všestrannost 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  1. ledna 2009 
 konec:    16. srpna 2010 

2. Minimální kvalifikační kritéria – pravidla všestrannosti 2009 (čl. 506): 

Všichni koně a jezdci, kteří se zúčastní WEG 2010 ve všestrannosti, musí splnit 
minimální kvalifikační standard pro 4* mistrovství. 

CH4* Kvalifikační výsledek musí být dosažen jako kombinace složená z: 

- 1 x CCI4* 

NEBO 

- 1 x CCI3* + 1 x CIC3* 

 
3. Definice 

Kvalifikační výsledek (čl. 506.2) se získá dokončením soutěže s těmito 
minimálními výsledky všech zkoušek:  

Drezurní zkouška:  

- maximálně 75 trestných bodů  

Terénní zkouška:  

-  od roku 2009 musí výsledky v terénní zkoušce na mezinárodních závodech 
být: 

• bezchybná jízda (0 tr. b.) na překážkách při soutěžích CIC (platí od 15. 4. 
2009) a 

• maximálně 20 tr. b. při soutěžích CCI 

- čas přesahující o maximálně 90 sekund optimální čas na trati terénní zkoušky. 
Na 4* závodech je možné maximální překročení optimálního času o 120 vt. 

Skoková zkouška:   

- maximálně 16 trestných bodů na překážkách  

U žádných mistrovství nelze udělit žádnou výjimku. 

 

Spřežení - čtyřspřeží 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  MS ve čtyřspřeží – Beesd (NED) – 3. 9. 2008 
 konec:    16. srpna 2010 
Tyto podmínky musí být dosaženy od a včetně předchozího MS ve čtyřspřeží do 
termínu nominativní přihlášky na WEG 2010. 
 
2. Minimální kvalifikační kritéria: Jezdci a všichni koně musí ve své třídě 
úspěšně dokončit všechny tři zkoušky (bez vyloučení, vzdání či diskvalifikace) na 
jakékoli kombinované soutěži, buď národní schválené FEI nebo na mezinárodních 
závodech.  
 



Alltech FEI World Equestrian Games 2010 – kvalifikační podmínky 

5 

Jezdci a všichni koně musí rovněž dosáhnout výsledek 70 tr. b. nebo méně 
v drezurní soutěži na schválených závodech v úloze 8A dle čl. 905.3 FEI pravidel 
spřežení. 
Jezdci a koně, kteří startovali na předchozím MS čtyřspřeží 2008, jsou 
automaticky kvalifikováni. 
Max. počet tr. b. na mistrovstvích ve zkoušce C je 85 (dle čl. 905.3.2) 
 
Divoké karty: neudělují se 
 

Vytrvalost 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  26. září 2008 
 konec:     27. července 2010 
 
2. Minimální kvalifikační kritéria – pravidla vytrvalosti (7. edice, čl. 815, 816) 
Aby jezdec nebo kůň byl způsobilý startovat jako člen družstva nebo jednotlivec 
na WEG 2010, musí splnit během kvalifikačního období tyto podmínky: 
 
815.1 Ve všech soutěžích vytrvalosti (CEI, CEIO, mistrovství), jako člen 

družstva nebo jednotlivec, je způsobilá startovat osoba od roku, ve 
kterém dosáhne 14 let, a která je k tomu plně zmocněna svojí FN. 

815.2.4 Aby se mohli koně zúčastnit 4* soutěží, CEIO a mistrovství, musí 
být nejméně osmiletí. 

815.2.5 Klisny evidentně v pokročilém stadiu březosti, míněno nad 120 dní, 
nebo s hříbětem pod sebou, nemohou být přihlášeny na žádné 
závody CEI nebo vyšší. 

815.2.6 Věk se vždy určuje ke dni pořádání soutěže, které se má kůň 
účastnit, s tím, že musí být potvrzen buď na základě soplehlivé 
registrace nebo písemným veterinárním stanoviskem, které může 
být uvedeno v pase. U koní ze severní polokoule se bere, že se 
narodili 1. ledna a u koní z jižní polokoule se bere, že se narodili 1. 
srpna. 

816.3.8 Koně musí mít absolvovaný výše uvedený kvalifikační postup pro 
novice a kvalifikační postup v rámci hvězdového systému soutěží 
CEI až op úroveň, která se rovná délce soutěže, které se mají 
zúčastnit, včetně této úrovně.  

816.3.9 Koně musí mít úspešně dokončeny alespoň tři 2* nebo vyšší 
soutěže CEI. 

816.3.10 Z těchto tří soutěží musí být minimálně jedna ve stejné délce, 
v minimální rychlosti a v časovém rámci jako 4* mistrovství, 
přičemž musí být absolvovaná ne víc jak 24 měsíců před termínem 
uzávěrky jmenovitých přihlášek na mistrovství a/nebo 60 dní před 
soutěží, podle toho, které z těchto období je delší, přičemž musí být 
absolvovaná v kombinaci s nominovaným jezdcem. 

816.3.11 Jezdci musí mít absolvovaný výše uvedený kvalifikační postup pro 
novice a kvalifikační postup v rámci hvězdového systému soutěží 
CEI až po úroveň, která se rovná délce soutěže, které se mají 
zúčastnit, včetně této úrovně. 

816.3.12 Jezdci musí mít úspěšně dokončeno alespoň pět 2* nebo vyšších 
soutěží CEI. 
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816.3.13 Z těchto pěti soutěží CEI musí být jedna v té samé délce, 
v minimální rychlosti (13 km/hod.) a ve stejném časovém rámci 
jako 4* mistrovství, přičemž musí být absolvována ne déle než 24 
měsíců před termínem uzávěrky jmenovitých přihlášek na 
mistrovství a nejpozději do uzávěrky jmenovitých přihlášek na 
mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží, podle toho, které období je 
delší. přičemž musí být absolvovaná v kombinaci s nominovaným 
koněm. 

816.3.14 Evidence a potvrzení o kvalifikaci: Schválené záznamy o výsledcích 
koně/jezdce musí být poskytnuty za účelem zápisu do databáze 
FEI/FEI pasů podle potřeby. Konečnou zodpovědnost však stále 
nesou jednotlivé FN. 

 
 
3. Družstva a jednotlivci: 
Následující ustanovení platí pro družstva a jednotlivce, kteří mohou startovat 
na MS. 
817.4.1 Družstva: Jestliže za FN startuje 3 a více závodníků, max. 4 mohou 

být členy družstva, ale zároveň jsou oprávněni být klasifikováni a 
případně oceněni i v soutěži jednotlivců. 

817.4.2 Jednotlivci: Jestliže za FN startují méně než 3 soutěžící, mohou být 
hodnocení pouze jako jednotlivci, ne jako družstvo. 

817.4.3 Pro počet družstev potřebných pro mistrovství platí čl. 108 Všeob. 
pravidel. 

 
 
Reining 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  1. ledna 2009 
 konec:     16. srpna 2010 

2. Minimální kvalifikační kritéria: Aby mohl jezdec soutěžit na WEG 2010 jako 
člen družstva nebo jednotlivec, musí získat minim. Průměrné hodnocení 68 na 
dvou různých CRI během kvalifikačního období. 

3. Družstva: FN, která si přeje vyslat družstvo na WEG 2010, musí během 
kvalifikačního období zorganizovat nejméně dvě CRI ve své zemi.  

4. Jednotlivci: FN, která nemá minmálně 3 jezdce do družstva (viz výše), může 
vyslat jednoho nebo dva jednotlivce, kteří splní minimální kvalifikační podmínky, 
jak jsou uvedeny uvedeny výše. 

 

Divoké karty:  
Divoké karty mohou být přiděleny dalším jezdcům z FN, kde disciplína reining 
není ustanovena, jestliže reiningová komise FEI bude názoru, že tito jezdci si 
divokou kartu zaslouží, přičemž bude brán zřetel na spravedlivý přístup a rozvoj 
sport. Minimální kvalifikační podmínky – viz výše.  
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Voltiž 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  1. ledna 2009 
 konec:    16. srpna 2010 

2. Minimální kvalifikační kritéria:  
 

a) Jednotlivci: Aby mohl jednotlivec soutěžit na WEG 2010, musí 
voltižéři, kteří jsou členy FN náležející k FEI skupině I & II, získat 
hodnocení s průměrným skóre 6.0 bodů a výše v 1. kole (zahrnujícím 
povinnou a volnou sestavu) na nejméně dvou CVI1* nebo CVI2*. 
 
Všichni ostatní voltižéři musí získat hodnocení s průměrným skóre 6.0 
bodů a výše v 1. kole (zahrnujícím povinnou a volnou sestavu) na 
jednom CVI2*/1* za podmínky, že kůň cválal na levou ruku. 
 

b) Družstva: Pro družstva nejsou vypsány žádné kvalifikační podmínky.   
 
3. Divoké karty: neudělují se  
 
 

Paradrezura 
 
1. Kvalifikační období: začátek:  1. září 2008 
 konec:     termín nominativní přihlášky, 2010 
 
2. Kvalifikační závody: jakékoli CPEDI 3* nebo 4*, vč. Paralympijských her 
2008, Hong Kong 
 
3. Kvalifikační hodnocení: všichni jezdci: hodnocení nejméně 60 % v úloze 
družstev nebo v úloze jednotlivců 
 
4. Rozhodčí: nejméně 3 FEI kategorie PE, „O“ nebo „I“, různých 

národností 
 

 

 
 


