
Od letošního roku je nově povolené, aby se junior na stejných 
závodech účastnil s jiným koněm i seniorských kategorií             
(některých soutěžích podle věku sportovce). 
 
Restrikce dle věku jezdce jsou podle pravidel FEI následující:  
 
ARTICLE 255 CHILDREN, JUNIORS AND YOUNG 
RIDERS (REFER ALSO TO ANNEXES IX AND XII) 
1 Subject to the exclusions mentioned in paragraph 2 below, Athletes may, 

with the express permission of their NF, take part in certain 
Competitions for Seniors from the year in which they reach their 12th 

birthday.  Sportovec se může účastnit se souhlasem své NF některých 
soutěží v seniorské kategorii od roku, ve kterém dosáhne 12 let 

2 Before the year in which they reach their 18th birthday Athletes may not 
take part in:  

  ·  a Grand Prix at a CSI3* to CSI5*;  
  ·  a Grand Prix at a CSIO1* to CSIO5*;  
  ·  a Nations Cup Competition at CSIO1* to CSIO5*;  
  ·  an FEI World CupTM Competition;  
  ·  a Power and Skill Competition;  
  ·  a Derby;  
  ·  the Competition with the highest prize money at a CSI3* to 

CSI5* and CSIO1* to CSIO5* if this is not one of the 
 Competitions listed.  Předtím než dosáhne 18 narozenin se 
nemůže sportovec účastnit: Grand Prix na CSI3 až CSI5 Grand 
Prix na CSIO1 až CSIO5 Poháru národů na CSIO1 až 
CSIO5 Soutěží Světového poháru Soutěží síly a 
zručnosti Derby Soutěží s nejvyšší finanční dotací na CSI3 až 
CSI5 a CSIO1 až CSIO5 

2.1 From the year in which they reach their 12th birthday until the end of the 
year in which they reach their 13th birthday Athletes may take part in certain 
Competitions at CSI and CSIO 1* to 5* Events providing the height of 
obstacles in the initial round does not exceed 1.30 m. 
Od roku, ve kterém dosáhnou 12 let až do konce roku, ve kterém dosáhnou 
13 let, se mohou sportovci účastnit některých soutěží na CSI a CSIO1 až 
CIO5, pokud výška překážek v základním kole nepřesáhne 130 cm. 
 
2.2 From the year in which they reach their 14th birthday until the end of the 
year in which they reach their 15th birthday Athletes may participate in all 
Competitions at CSI1* Events (excluding those listed above), and in certain 
Competitions at CSI2* to CSI5* and CSIO 1* to 5* Events providing the 
height of obstacles in the initial round does not exceed 1.40 m. 
Od roku, ve kterém dosáhnou 14 let až do konce roku, ve kterém dosáhnou 
15 let se mohou sportovci účastnit soutěží na CSI1 (kromě těch zmíněných 
výše) a některých soutěží na CSI2 až CSI5 a CSIO1 až 5, pokud výška 
překážek v základním kole nepřesáhne 140 cm. 



 
2.3 From the year in which they reach their 16th birthday, Athletes may 
participate in all Competitions at CSI1* and CSI2* Events (excluding those 
listed above). From the year in which they reach their 16th birthday until the 
end of the year in which they reach their 17th birthday Athletes may take part 
in certain Competitions at CSI3* to CSI5* and CSIO1* to CSIO5* Events.  
Od roku, ve kterém dosáhnou 16 let se mohou sportovci účastnit ve všech 
soutěžích CSI1 až CSI2 (kromě těch zmíněných výše). Od roku, kdy 
dosáhnou 16 let až do konce roku, ve kterém dosáhnou 17 let, se mohou 
sportovci účastnit některých soutěží na CSI3 až CSI5 a CSIO1 až CSIO5. 
 
 
	


