
Změny Pravidel pro rok 2018 

FEI mění následující kapitoly: 

Kapitola II – struktura závodů 

- článek 301.5 – FEI Světové jezdecké hry a Kontinentální/Světová mistrovství: 

 

- 5.1. Pojem „Dny“ je nahrazen pojmem „Soutěž“ a číslem 

- 5.1. Odpočinkový den musí být naplánován nejlépe mezi soutěžemi 2 a 3. 

- 5.3. V případě, že není vypsána druhá kvalifikační soutěžní soutěž, bude 

finále jednotlivců otevřeno pro 20 nejlepších jezdců a ty, kteří mají stejný 

výsledek jako 20. v pořadí. 

Kapitola V - Koně   

- článek 313 Podmínky účasti 

313. 1. Každý kůň smí startovat maximálně ve dvou různých soutěžích za den. 

[pozn. národní úprava dovoluje 3 x za den] 

 
pozn. :Reiningová Technická Komise: nechce bránit jezdcům ve sdílení koně, např. dospělý smí jet koně 

v CRI2* a mladý jezdec může jet stejného koně ve stejný den v CRIY2*. 

 

- 313.4.  Po veterinární přejímce smí na koni sedět pouze jezdec, který bude koně 

v CRI/CRIO předvádět. Nedodržení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci. 

 

- 313.8. Všichni koně účastnící se závodů FEI musí být registrováni ve FEI. Poníci 

nemají účast povolenou. 

 

- 314.2. Věk koně je počítán od 1. ledna roku narození. 

 

Kapitola VI - Výstroj 

 

- 321. – odst. 3.1.1.- Při opracování před soutěží je povolen kožený nánosník, který 

musí být použit v souladu s pokyny pro použití. 

 

Kapitola VIII – Soutěže a bodování 

- 330 – Pokud se kůň během soutěže dotkne koleny nebo hlezny povrchu, bude 

penalizován 5 penaltami 

  



 

Návrh na změny v národních Pravidlech: 

- článek 301 – Soutěže 

- 301.1. NÚ: Definice soutěže - Každá soutěž je soutěží započítávající se do 

celoročních žebříčků, dokončí-li na soutěž alespoň nejméně 3 dvojice ze dvou 

různých subjektů. 

 

- NÚ str.12: 

- Reining Junior - je určen pro mladé koně ve věku čtyř a pěti let (pro horní 

limitující věkovou hranici pět let je rozhodný rok narození, ne datum narození); - 

kůň muže být předváděn na kroužkovém udidle a hackamore obouručně vedený, 

nebo na pákovém udidle jednoručně vedený; - koně mohou předvádět všechny 

kategorie jezdců. 

- Reining Mládež - je určen pro koně starší 4 (čtyř) let (pro dolní limitující věkovou 

hranici 4 (čtyř) let je rozhodný rok, ne datum narození); - je určen pro jezdce od 

12 do 18 let. U dětí do 15 let je nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných 

zástupců; - kůň muže být předváděn na jakémkoli povoleném udidle bez ohledu 

na věk koně. 

 

Rádi bychom mezi jednotlivé třídy zařadili doplňkovou disciplínu „ranch riding“, která je dnes 

ve světě velmi populární a přitahuje k westernovému ježdění nové jezdce a tyto jezdce uvádí 

do reiningových závodů.  Ukázku ranch ridingu můžete shlédnout:  

https://www.youtube.com/watch?v=9WfgQ67gruo  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9WfgQ67gruo

