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Pravidla vytrvalosti 2021 

PŘÍLOHA 2 - STANDARDNÍ KVALIFIKAČNÍ FORMULÁŘ NOVICE 

Článek 832: Kvalifikační procedura & Potvrzení schopností/výkonů 

V souladu s bodem 832.4. musí všichni koně a Sportovci úspěšně ukončit svou kvalifikaci, aby mohli dále 
postupovat v kvalifikačním procesu na úrovni CEI. 

Kvalifikace Novice musí spravovat Národní federace. Před tím, než Národní federace poprvé přihlásí 
Sportovce na FEI závody, musí vyplnit online Formulář kvalifikace novice. 

Postup kvalifikace Novice: Koně a Sportovci musí úspěšně dokončit (ne nutně jako dvojice) dvě novické jízdy 
v délce 40–79 km (v jeden den) a dvě novické jízdy v délce 80–100 km, s omezenou rychlostí na max. 16 
km/h. Jízdy v délce 80–100 km mohou být dokončeny buď jako (i) dvě jednodenní soutěže, nebo (ii) jedna 
jednodenní soutěž a jedna vícedenní soutěž (u vícedenní soutěže musí být dokončeno 40–50 km za den po 
dobu dvou po sobě následujících dnů ve stejné soutěži). Všechny kvalifikační soutěžní jízdy musí být 
dokončeny v průběhu dvou let. 

Výjimky z kvalifikačních požadavků Novice 

Národní federace může požádat FEI o výjimku pro Sportovce nebo koně, pokud splňují podmínky uvedené 
v bodech 4.2 nebo 4.3 níže. 

Koni je udělena výjimka z kvalifikačních požadavků Novice, pokud (i) je v době žádosti jeho stáří osm a více 
let, a ii) během tří let přecházejícím žádosti o kvalifikaci úspěšně dokončil kumulativně minimálně 480 km v 
soutěžích na vzdálenost větší než 80 km, včetně nejméně jedné soutěže v délce 80 km nebo více ve věku 
osmi a více let. 

Sportovci je udělena výjimka z kvalifikačních požadavků Novice, pokud během tří let předcházejícím žádosti 
úspěšně dokončil kumulativně minimum 480 km v soutěžích nad 80 km nebo více. 

 

 
 
Jméno koně:………………………………………………..                    Číslo FEI registrace:……………………………………………. 
 
Požadavky na minimální způsobilost, jak uvedeno ve Vytrvalostních pravidlech, Článek 816 (viz nahoře) 
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NÁZEV 
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CEN       

CEN       

CEN       

CEN       

 

Datum:   __________________________________ 

 

Národní Federace: __________________________________ 

  


