Prechodné podmienky pre vytrvalostné jazdenie pre roky 2008/9
V súvislosti so zavedením Pravidiel FEI pre vytrvalostné jazdenie pre rok 2009 si FEI
uvedomuje potrebu prechodných podmienok pre kone a jazdcov za účelom postupného
prechodu na nové pravidlá, a to osobitne s ohľadom na nasledovné:
1. Kvalifikácia na majstrovstvá v rokoch 2009/2010
2. Národná/FEI kvalifikácia pred januárom 2009
Preto by spolu so 7. vydaním Pravidiel FEI pre vytrvalostné jazdenie a "Vysvetľujúcimi dodatkami"
mali byť čítané nasledovné ustanovenia.

Kvalifikácia na majstrovstvá v rokoch 2009/2010:
•

Kvalifikačné kritériá na Otvorené majstrovstvá Európy v Assisi, Taliansko v roku 2009 a na
Majstrovstvá sveta juniorov a mladých jazdcov v roku 2009 v Bábolne, Maďarsko
zostávajú podľa kvalifikačných podmienok pre majstrovstvá (pričom neplatia osobitné
podmienky ustanovené pre MS v Malajzii) podľa Pravidiel FEI pre vytrvalostné jazdenie, 6.
vydanie (v znení neskorších zmien a doplnkov), čl. 825.3 a 4, ktoré sú uvedené na
internetovej stránke FEI.

•

Kvalifikačné kritériá na majstrovstvá v roku 2010 a v nasledujúcich rokoch sú podľa
podmienok ustanovených v Pravidlách FEI pre vytrvalostné jazdenie, 7. vydanie, čl. 816.3.

Národná/FEI kvalifikácia pred januárom 2009:
Národná kvalifikácia
• Jazdci a kone, ktorí už majú za obdobie rokov 2007 a 2008 úspešne dokončené
minimálne 3 národné súťaže v dĺžke do 90 km (vrátane), a to bez časového (resp.
rýchlostného) obmedzenia, sa môžu zúčastňovať súťaží FEI bez toho, aby sa museli
odznova kvalifikovať podľa nových pravidiel. Pri prihlasovaní takýchto jazdcov a koní na
súťaže FEI sa národné federácie musia presvedčiť o splnení uvedených podmienok (čl.
816.1)

Medzinárodná kvalifikácia
•
Jazdci, ktorí sa zúčastňovali súťaží FEI pred 1. januárom 2009 môžu pokračovať podľa
nových pravidiel tak, že ich prvou * súťažou v roku 2009 môže byť súťaž o úroveň vyššie
nad ich najvyššou úspešne dokončenou súťažou z hľadiska dĺžky trate. Platí úspešne
dokončená dĺžka trate pred 1. januárom 2009 a nie * kategorizácia danej súťaže.
•

Kone, ktoré sa zúčasťňovali súťaží FEI pred 1. januárom 2009 môžu pokračovať podľa
nových pravidiel tak, že ich prvou * súťažou v roku 2009 môže byť súťaž o úroveň vyššie
nad ich najvyššou úspešne dokončenou súťažou z hľadiska dĺžky trate za obdobie
predchádzajúcich 24 mesiacov. Platí úspešne dokončená dĺžka trate pred 1. januárom
2009 a nie * kategorizácia danej súťaže.

