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PREAMBULE 

Současná Pravidla pro voltižní závody jsou 8. vydáním platným od 31. 3. 2012. 

Všechny předcházející texty zabývající se touto problematikou jsou jimi nahrazeny. 

Ačkoli tato brožura určuje podrobná pravidla pro mezinárodní voltižní závody FEI, musí být 
aplikována v souladu se Stanovami, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly a Směrnicemi 
pro rozhodčí voltiže a jakýmikoli dalšími pravidly a předpisy FEI. 

Ne každý případ může být zahrnut v těchto pravidlech. V případě nepředpokládaných 
a výjimečných událostí je povinností sboru rozhodčích rozhodnout ve sportovním duchu a fair 
play s přihlédnutím k co nejbližšímu výkladu těchto Pravidel, Všeobecných pravidel 
a jakýchkoliv dalších pravidel a předpisů FEI. 

V zájmu stručnosti těchto pravidel je používán mužský rod, který zahrnuje obě dvě pohlaví.  

KODEX CHOVÁNÍ PRO BLAHO KONÍ FEI 

FEI požaduje, aby všichni, kdo jsou zapojeni do mezinárodního jezdeckého sportu, dodržovali 
Kodex chování FEI a brali na vědomí a akceptovali, že péče o koně musí být po celou dobu 
prvořadá a nikdy nesmí být podřízena soutěžním nebo komerčním vlivům. Dodržovány musí být 
zejména následující zásady: 

1. Obecné blaho koně 

a) Dobré zacházení s koněm 

Ustájení, krmení a výcvik musí být v souladu s dobrým zacházením s koněm a nesmí 
ohrozit jeho blaho. Postupy, které by mohly způsobit jeho fyzické nebo duševní utrpení 
na soutěži nebo mimo soutěž, nebudou tolerovány. 

b) Tréninkové metody 

Koně musí absolvovat jen trénink, který odpovídá jejich fyzickým schopnostem a úrovni 
zralosti pro danou disciplínu. Nesmí být vystaveni tréninkovým metodám, které jsou 
hrubé nebo způsobují strach nebo na které nebyli řádně připraveni. 

c) Podkovářství a hřebíky 

Péče o nohy a kování musí být vysokého standardu. Hřebíky nesmí koni způsobovat 
bolest nebo zranění. 

d) Doprava 

Během dopravy musí být koně plně chráněni proti zranění a jiným zdravotním rizikům. 
Vozidla musí být bezpečná, dobře větraná, udržovaná ve vysokém standardu, pravidelně 
dezinfikovaná a řízena pracovníkem, který musí být zároveň schopný manipulace 
s koňmi. 

e) Přeprava/přesun 

Všechny cesty musí být pečlivě naplánovány a koně musí mít možnost pravidelného 
odpočinku s přístupem ke krmení a vodě v souladu s platnými pokyny FEI. 
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2. Zdravotní stav a kondice k účasti na závodech: 

a) Kondice a schopnosti 

Účast v soutěži musí být omezena na vhodné koně a sportovce s ověřenou schopností. 

b) Zdravotní stav 

Žádný kůň s příznaky kulhání nebo jinými významnými nemocemi nebo již existujícími 
zdravotními příznaky by neměl soutěžit nebo pokračovat v soutěži, pokud by bylo 
ohroženo jeho blaho. Kdykoliv se vyskytne nějaká pochybnost, je nutná konzultace 
s veterinářem. 

c) Doping a léky 

Zneužívání léků a doping je vážným narušením blaha a nebude tolerováno. Po každé 
veterinární péči je třeba dostatek času k plnému zotavení před soutěží. 

d) Chirurgický postup 

Veškeré chirurgické zákroky, které ohrožují blaho soutěžících koní nebo bezpečnost 
ostatních koní nebo závodníků, nejsou dovoleny. 

e) Březí / nedávno ohřebené klisny 

Klisny nesmějí soutěžit po čtvrtém měsíci březosti nebo s hříbětem. 

f) Zneužití pomůcek 

Je zakázáno v nepřiměřené míře používat jezdecké pobídky a umělé pomůcky (např. 
biče, ostruhy atd.). 

3.  Závody nesmí ohrozit blaho koně: 

a) Závodní aréna 

Trénink koní a veškeré soutěže musí probíhat na vhodném a bezpečném povrchu. 

b) Povrch na zemi 

Všechny povrchy, po kterých kůň chodí, na kterých trénuje nebo závodí, musí být 
navrženy a udržovány tak, aby nedošlo ke zranění. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat přípravě, složení a údržbě povrchů. 

c) Extrémní počasí 

Soutěže se nesmí konat v extrémních klimatických podmínkách, pokud by to mohlo 
narušit blaho a zdraví koně. Rychle po soutěži musí být zajištěno chlazení koně. 

d) Ustájení na závodech 

Stáje musí být bezpečné, hygienické, pohodlné, dobře větrané a dostatečně velké pro 
typ a dispozice koně. Vždy musí být k dispozici kvalitní a vhodné krmení, čistá 
podestýlka, čerstvá pitná voda a voda k umývání. 
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4. Humánní zacházení s koňmi: 

a) Veterinární péče 

Na soutěžích musí být vždy zajištěna veterinární služba. Jestliže je kůň během soutěže 
zraněn nebo vyčerpán, musí sportovec sesednout a veterinář musí koně zkontrolovat. 

b) Doporučená veterinární centra 

V nutných případech bude kůň převezen do nejbližšího zdravotního centra k dalšímu 
posouzení a terapii. Zraněným koním musí být poskytnuto plné podpůrné ošetření před 
přepravou. 

c) Zranění na závodech 

Výskyt zranění při závodech by měl být sledován. Podmínky povrchu, frekvence soutěží 
a další rizikové faktory by měly být pečlivě kontrolovány, aby se zraněním předešlo 
a minimalizovalo se jejich riziko. 

d) Nutné utracení koně 

Je-li zranění natolik vážné, může být kůň veterinářem humánně utracen. Jeho utrpení by 
se mělo minimalizovat co nejvčasnějším provedením eutanazie. 

e) Ukončení závodní kariéry 

Mělo by být vynaloženo veškeré úsilí, aby o koně, které přestaly soutěžit, bylo soucitně 
a lidsky postaráno. 

5.  FEI naléhá na všechny účastníky jezdeckého sportu, aby dosáhli nejvyšší možné úrovně 
vzdělání v oblastech jejich odborné znalosti týkajících se péče a vedení soutěžních koní. 

Tento kodex chování pro blaho koní může být čas od času upraven. Připomínky jsou 
vítány. Zvláštní pozornost bude věnována novým výsledkům výzkumu a FEI vybízí 
k pokračování financování a podpoře odborných studií o blahu koní. 

Pro právní účely je rozhodující anglický text. 
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KAPITOLA I VOLTIŽNÍ ZÁVODY 

Článek 700 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Neustálý rozvoj a vývoj mezinárodního voltižního sportu si vyžaduje významné úpravy pravidel 
pro mezinárodní voltižní závody. Následující text je určen k standardizaci disciplíny, k zajištění 
blaha koní a k usnadnění a profesionální organizaci voltižních soutěží jako závodních událostí 
jezdeckého sportu. 

Ve voltiži existují oddělené soutěže pro voltižéry seniory a juniory/děti. Jelikož je tato disciplína 
specifická, mladiství často soutěží v seniorských skupinách a seniorských soutěžích. I když není 
dán ani maximální, ani minimální věk pro takovou účast, přesto musí NF dodržovat Všeobecná 
pravidla s ohledem na věk, konkrétní problémy, jako je změna národnosti, odpovědné osoby 
a další. 

Článek 701  KATEGORIE ZÁVODŮ 

701.1 CVI 

701.1.1 Není omezen počet národů, které se mohou závodů zúčastnit. 

701.1.2 Muži a ženy v soutěži jednotlivců musí být hodnoceni odděleně. 

701.1.3 Kůň musí cválat na levou ruku kromě CVI1* a CVIJ/CH1*, kde smí kůň cválat 
na pravou nebo levou ruku. 

701.1.4 Muži i ženy smí závodit ve stejné skupině. 
701.1.5 Muži i ženy smí závodit ve stejné dvojici. 

701.2 CVIJ/CH 1* 

Na CVIJ/CH2* mohou být zařazeny následující soutěže: 

Soutěže skupin Junior 1*  
Jednotlivci muži Junior 1* 
Jednotlivci ženy Junior 1* 
Dvojice Junior 1* 

Jednotlivci muži Děti 1* 
Jednotlivci ženy Děti 1* 

701.3 CVIJ/CH 2* 

Na CVIJ/CH2* mohou být zařazeny následující soutěže: 

Soutěže skupin Junior 2*   
Jednotlivci muži Junior 2* 
Jednotlivci ženy Junior 2* 
Dvojice Junior 2* 

Jednotlivci muži Děti 2* 
Jednotlivci ženy Děti 2* 

701.4 CVI1* 

Na CVI1* mohou být zařazeny následující soutěže: 

Soutěže skupin Senior 1*  
Jednotlivci muži Senior 1*  
Jednotlivci ženy Senior 1* 
Dvojice Senior 1* 
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701.5 CVI2* 

Na CVI2* jsou povinné následující soutěže: 

Soutěže skupin Senior 2* 
Jednotlivci muži Senior 2* 
Jednotlivci ženy Senior 2* 

Kromě toho mohou být zařazeny následující soutěže: 

Dvojice Senior 1* 

701.6 CVI3* 

Na CVI3* jsou povinné následující soutěže: 

Soutěže skupin Senior 3* 
Jednotlivci muži Senior 3*  
Jednotlivci ženy Senior 3* 
Dvojice Senior 3* 

701.7 CVI – W 

Závody, kde se koná kvalifikační soutěž pro Světový pohár FEI, jsou označeny přidáním 
písmena „W“. Více viz Pravidla pro Světový pohár FEI ve voltiži. 

701.8 CVI - MASTER CLASS 

701.8.1 Mistrovská třída FEI ve voltiži je CVI ve spojení s CI/CIO. 

701.8.2 Na závodech Mistrovské třídy mohou být následující soutěže: 

Jednotlivci muži Senior 3* 
Jednotlivci ženy Senior 3* 
Dvojice Senior 3* 

Soutěže skupin 3* 

Jsou povoleny pouze volné sestavy v jednom nebo dvou kolech. 

701.8.3 OV by měl pozvat voltižéry, kteří závodili v národním nebo mezinárodním finále 
voltižního mistrovství v průběhu předešlých dvou let. Z každé NF musí být 
pozván stejný počet účastníků. 

701.8.4 Kromě výše uvedených má OV právo pozvat navíc dva další voltižéry 
z pořádající země. 

701.9 CVIO 1* až 3* 

701.9.1 CVIO musí být organizováno v souladu se Všeobecnými pravidly. 

701.9.2 CVIO je otevřené pro voltižéry z jakékoliv NF, která přihlásí oficiálně vybrané 
reprezentační družstvo. 

701.9.3 Závodu se musí zúčastnit voltižéři z nejméně čtyř NF (včetně pořádající), které 
přihlásili reprezentační družstvo. 

701.9.4 Závodu mimo Evropu se musí zúčastnit nejméně čtyři regionální družstva 
z alespoň dvou NF. 

701.9.5 Musí být vypsána Soutěž družstev. Družstvo musí být složeno z nejvíce 
4 a nejméně 3 voltižérů (muži nebo ženy) a jedné skupiny stejné národnosti. 
Žádné jiné náhradní kombinace nejsou povoleny. 
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701.10 MISTROVSTVÍ SENIORŮ (CH-V4*) 

701.10.1 Mistrovství světa FEI seniorů pro 

Skupiny  

Jednotlivce muže a ženy 

Dvojice 

Mistrovství světa FEI se mohou konat každý sudý rok. 

701.10.2 Kontinentální mistrovství FEI seniorů pro 

Skupiny  

Jednotlivce muže a ženy 

Dvojice 

Kontinentální mistrovství se mohou konat každý lichý rok. 

701.10.3 Regionální mistrovství FEI seniorů 

Regionální mistrovství FEI (jako Středomoří, Balkán, Dunaj atd.) mohou být 
organizována každoročně. 

Organizovány mohou být jakékoliv soutěže od CVI1* do CVI3*. 

701.11 MISTROVSTVÍ JUNIORŮ 

701.11.1 Kontinentální mistrovství FEI pro: 

Skupiny Junior 

Jednotlivce muže a ženy Junior 

Dvojice Junior 

Mistrovství mohou být pořádána každoročně. 

701.11.2 Regionální mistrovství FEI Juniorů 

Regionální mistrovství FEI (jako Středomoří, Balkán, Dunaj atd.) mohou být 
organizována každoročně. 

Organizovány mohou být jakékoliv soutěže od CVIJ1* do CVIJ2*. 

Národní mistrovství se organizují pod dozorem národní federace. Sportovně-technické podmínky 
schvaluje VV ČJF a rozpis MČR schvaluje na návrh voltižní komise VV ČJF. 

Článek 702  ZPŮSOBILOST 

702.1 Věk voltižérů 

Senioři 

Soutěž jednotlivců od 16 

Soutěž dvojic od 16 

Soutěž skupin bez omezení 

Junioři 

Soutěž jednotlivců 14 - 18 

Soutěž dvojic 14 – 18 

Soutěž skupin do 18 

Děti Soutěž jednotlivců 12 - 14 
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Oficiální funkcionáři závodu FEI mohou kdykoliv ověřovat věk voltižérů 
kontrolou jejich osobních dokladů. 

Senioři 
Soutěž jednotlivců od 16 

Soutěž dvojic od 16 

Soutěž skupin S bez omezení 

Junioři 

Soutěž jednotlivců A 12 - 18 

Soutěž jednotlivců B 10 - 14 

Soutěž dvojic do 18 

Soutěž skupin J do 18 

Děti Soutěž jednotlivců do  12 

Soutěž skupin D do 10 

Rozhodující je rok narození. 

702.2 Možnosti startů 

702.2.1 Voltižér smí v rámci závodu startovat v soutěži jednotlivců pouze jednou.  

Jednotlivci Junior a Senior mohou na národních závodech a národním 
mistrovství startovat na dvou koních v rámci jedné soutěže. Do finále MČR může 
voltižér postoupit jen na tom koni, na kterém dosáhl lepšího výsledku v prvním 
kole. 

702.2.2 Voltižér smí v rámci závodu startovat v soutěži skupin pouze jednou. 

702.2.3 Voltižér smí v rámci závodu startovat v soutěži dvojic pouze jednou. 

702.2.4 Voltižér smí závodit v jednom kalendářním roce buď na mistrovství seniorů FEI, 
nebo na mistrovství juniorů FEI. 

702.2.5 Na Mistrovství seniorů může voltižér závodit v jakékoliv soutěži. 

Na národních závodech může voltižér závodit v jakékoliv soutěži. 

702.2.6 Na Mistrovství juniorů může voltižér závodit pouze ve dvou soutěžích. 

Na národních závodech může voltižér závodit v jakékoliv soutěži. 

V soutěži jednotlivci Děti smí v rámci závodu voltižér startovat pouze v této 
kategorii. 

702.3 Registrace 

Koně, voltižéři a lonžéři soutěžící na mezinárodních závodech musí být registrováni 
u FEI, aby jim bylo dovoleno soutěžit. Doklad o registraci může být kontrolován 
oficiálními funkcionáři na jakémkoliv závodě. 

Sportovní příslušnost 

Jsou v platnosti Všeobecná pravidla s následující výjimkou: 

Na závodech CVI: skupiny a dvojice mohou být složeny z voltižérů různé sportovní 
příslušnosti. 
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Článek 703  KVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ A OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI 

703.1 Kvalifikace na mistrovství FEI 

Národní federace bude zodpovědná za splnění kvalifikačních podmínek jednotlivců 
a dvojic, jak je uvedeno níže. Osvědčení o způsobilosti, kterými se prokazují kvalifikační 
výsledky, musí být zaslána NF na FEI nejpozději do uzávěrky jmenovité přihlášky. 

703.1.1 Mistrovství světa FEI (CH-M-V) a Kontinentální mistrovství (např. CH-
EU-V) 

Kvalifikační požadavky na každé mistrovství FEI musí být zveřejněné na 
webových stránkách FEI alespoň 12 měsíců před příslušným mistrovstvím. 

Těchto požadavků musí být dosaženo mezi 1. lednem roku předcházejícího 
mistrovství FEI a posledním možným termínem pro podání jmenovitých 
přihlášek. 

Pro skupiny nejsou žádné kvalifikační požadavky. 

703.1.2 Kontinentální mistrovství FEI Juniorů (např. CH-EU-J-V) 

Kvalifikační požadavky pro jednotlivá mistrovství FEI musí být zveřejněny na 
webových stránkách FEI alespoň 12 měsíců před příslušným mistrovstvím FEI. 

Tyto podmínky musí být splněny mezi 1. lednem roku předcházejícího příslušné 
mistrovství FEI a posledním možným termínem pro podání jmenovitých 
přihlášek. 

Pro skupiny nejsou žádné kvalifikační požadavky. 

703.2 Kvalifikace na CVI 

Kvalifikační kritéria pro soutěže jednotlivců a dvojic 2* a 3* budou každoročně 
zveřejněna na webových stránkách FEI. 

703.3 Kvalifikace na CVI mistrovskou třídu 

Pozvaní voltižéři musí být kvalifikovaní na CVI 3*. 

Článek 704  POZVÁNÍ 

704.1 Pozvání musí být rozšířena prostřednictvím příslušné NF. 

Rozpis musí zahrnovat seznam pozvaných národních federací na závod. 

Článek 705  PŘIHLÁŠKY 

Počet koní a závodníků, kteří se mohou zúčastnit závodů, musí být v souladu s rozpisem. 

705.1 Všichni soutěžící pozvaní nebo nominovaní na mezinárodní závody musí být přihlášeni 
jejich NF. Všichni zahraniční soutěžící vybraní svojí NF musí být akceptováni OV. OV 
nesmí akceptovat žádné další přihlášky. 

705.2 Za žádných podmínek nesmí OV omezovat počet přihlášek způsobilých soutěžících nebo 
týmů na mistrovství FEI. 

705.3 Pokud NF vyšle víc soutěžících a/nebo koní, než je uvedeno ve jmenovité přihlášce, 
nemá OV povinnost povolit jim účast v závodu. 

705.4 V případě, že NF přihlásila závodníky a koně a zjistí, že je nebude moci vyslat, musí 
o tom neprodleně informovat OV. 
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705.5 Závodníci, skupiny nebo koně, kteří byli definitivně přihlášeni svou NF a nezúčastní se 
bez platné omluvy, musí být nahlášeni zahraničním rozhodčím/technickým delegátem 
na FEI. 

705.6 Závodníci, kteří se odhlásí nebo nezúčastní po datu uzávěrky definitivních přihlášek, 
budou povinni uhradit OV finanční ztráty (spojené např. s ustájením, hotelovými výdaji) 
vzniklé jako důsledek pozdního odhlášení nebo neúčasti. 

705.7 Přihlášky na mistrovství 

Přihlášky musí být podány NF v následujících třech povinných krocích: 

705.7.1 Předběžné přihlášky 

Musí být podány OV k určitému datu, obvykle osm týdnů před začátkem závodu. 
Předběžná přihláška znamená, že NF má definitivní zájem na vyslání závodníků 
na závod. Musí vyjádřit, zda hodlá poslat jednotlivce, skupinu nebo dvojici. 

705.7.2 Jmenovité přihlášky 

Musí být podány OV k určitému datu uvedenému v rozpisu, obvykle nejméně 
čtyři týdny před závodem, a musí obsahovat seznam jmen soutěžících a koní, ze 
kterých budou vybráni soutěžící a koně, včetně náhradníků, do definitivní 
přihlášky. Zároveň se určí počet soutěžících a koní, které NF chce poslat. 
Ve jmenovité přihlášce nesmí počet soutěžících a koní dvakrát překročit počet 
uvedený v rozpisu. Jakmile byly jmenovité přihlášky odeslány, NF smí poslat 
méně soutěžících a/nebo koní, ale nikdy víc, než je počet uvedený ve 
jmenovitých přihláškách. 

705.7.3 Definitivní přihlášky 

Musí být OV doručené k určitému datu uvedenému v rozpisu, obvykle nejpozději 
čtyři dny před začátkem závodu. Představují konečný výběr soutěžících a koní, 
kteří pojedou na závod. Definitivní přihlášky nesmí překročit daný počet 
soutěžících a koní a soutěžící a koně musí být vybráni ze seznamu jmen ve 
jmenovitých přihláškách. Po odeslání definitivních přihlášek smí být změny koní 
a/nebo soutěžících a/nebo lonžérů provedeny pouze s výslovným souhlasem OV 
(vybraných ze seznamu jmen ve jmenovitých přihláškách). 

705.7.4 Každá NF může na seniorské nebo juniorské mistrovství definitivně 
přihlásit následující: 

• Skupiny 

1 skupina složená z 6 voltižérů s 1 lonžérem a 1 koněm plus 2 náhradní 
voltižéři, 1 náhradní kůň a 1 náhradní lonžér. 

• Jednotlivci 

3 voltižéři jednotlivci ženy s 1 koněm a 1 lonžérem pro každého 
jednotlivého voltižéra, 
plus 1 náhradní voltižér jednotlivec žena, 1 náhradní kůň a 1 náhradní 
lonžér. 

3 voltižéři jednotlivci muži s 1 koněm a 1 lonžérem pro každého 
jednotlivého voltižéra, 
plus 1 náhradní voltižér jednotlivec muž, 1 náhradní kůň a 1 náhradní 
lonžér. 

• Dvojice 

2 dvojice s 2 voltižéry s 1 koněm a 1 lonžérem pro start každé dvojice, 
plus 1 náhradní kůň a 1 náhradní lonžér. 
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705.7.5 Následující osoby, které jsou pozvány NF na mistrovství: 

1 vedoucí ekipy 
1 národní trenér 
1 veterinář 
3 doprovodné osoby 
1 ošetřovatel na 3 koně 

705.7.6 Koně startující za víc než jednu NF musí být přihlášeni ve jmenovité přihlášce 
všech NF, za které budou startovat. Musí být jasně uvedeno, která NF za koně 
zodpovídá. To znamená, že v definitivních přihláškách smí NF nominovat pouze 
voltižéry, lonžéry a koně, kteří byli původně přihlášeni ve jmenovité přihlášce. 

Pokud je pouze jeden termín přihlášení a kůň bude využíván u více NF, každá NF 
musí koně přihlásit a uvést, která NF za koně zodpovídá. 

Článek 706  POTVRZENÍ ÚČASTI STARTUJÍCÍCH 

706.1 Vedoucí ekipy na mistrovství světa a CVIO, vedoucí ekipy nebo lonžér na všech dalších 
závodech musí potvrdit jména všech šesti členů skupiny, jednotlivců, členů dvojic, koní 
a lonžérů a složení oficiálního týmu na CVIO po prohlídce koní a ne později než je 
určeno OV. 

Článek 707 NÁHRADY 

707.1 Na mistrovství světa mohou být až 2 voltižéři skupiny nahrazeni přihlášenými 
náhradními skupinovými voltižéry nejméně 1 hodinu před začátkem první soutěže. 

707.2 Na mistrovství světa může být nahrazen voltižér jednotlivec muž/žena náhradním 
voltižérem nejméně 1 hodinu před začátkem první soutěže. 

707.3 Na mistrovství světa může být lonžér a/nebo kůň (za předpokladu, že prošel veterinární 
kontrolou) nahrazen nejméně jednu hodinu před začátkem první soutěže za 
předpokladu, že byli uvedeni ve jmenovité přihlášce NF. 

707.4 Jakékoliv nahrazování musí být sděleno ihned OV, který musí změnu schválit. 

Článek 708  LOSOVÁNÍ POŘADÍ STARTUJÍCÍCH 

Losování pořadí startujících proběhne následujícím způsobem: 

708.1 Soutěže skupin 

Jména všech skupinových koní jsou umístěna v koši (A). Čísla odpovídající všem 
startujícím koním skupin jsou umístěna ve druhém koši (B). Jména skupinových koní 
jsou tahána z koše (A) a startovní pozice těchto koní je tahána z koše (B). Druhý 
skupinový kůň je tahán z koše (A) a startovní pozice pro tohoto skupinového koně 
z koše (B). Tento postup platí pro všechny skupinové koně. 

V případě, že různé skupinové koně vede stejný lonžér, musí být mezi nimi alespoň tři 
jiní koně. Toto se rozhodne losováním a vícenásobní startující budou losováni jako 
první. 

708.2 Soutěže jednotlivců a dvojic 

Před losováním soutěží jednotlivců musí být určeno pořadí voltižérů na každého koně. 
Pokud kůň závodí v soutěži vícekrát, jméno koně bude losováno tolikrát, kolikrát 
startuje. Čísla odpovídající všem startujícím koním jednotlivců jsou umístěna v koši (A). 
Koně startující víckrát a lonžéři lonžující víc než jednoho koně v soutěži jednotlivců 
budou losováni jako první. Potom jsou všichni koně losováni jako u skupinových 
soutěží. Pokud kůň startuje víc než jednou a lonžér vede víc než jednoho koně, musí 
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být mezi nimi alespoň šest jiných koní v soutěži jednotlivců a tři koně v soutěži dvojic. 
Toto se rozhodne losováním. 

708.3 Startovní pořadí ve druhém kole 

Na všech závodech bude losování ve skupinách po pěti pro startovní pořadí ve druhém 
kole. Nejprve probíhá losování ve skupině voltižérů/skupin/dvojic umístěných na 11. až 
15. místě, potom voltižérů/skupin/dvojic umístěných na 6. až 10. místě, potom 
voltižérů/skupin/dvojic umístěných na 5. až 1. místě, to znamená, že nejlepší 
jednotlivci/skupiny/dvojice budou startovat poslední. 

Pokud startují dva nebo více jednotlivců nebo dvojic na stejném koni na závodech CVI, 
startují společně. Jejich startovní pořadí na tomto koni je stejné jako v prvním kole.  

Na mistrovství může být na jednom koni v jednom kole pouze jeden jednotlivec nebo 
dvojice. 

V případě, že kůň startuje více než jednou nebo lonžér lonžuje více než jednoho koně 
v jedné skupině, musí být mezi nimi alespoň jeden kůň. To bude rozhodnuto losováním. 

Jestliže jednotlivci ženy a muži startují společně, losování musí být provedeno ve 
skupinách po osmi místo po pěti. 

708.3.1 Mistrovství: Nejprve probíhá losování ve skupině skupin/dvojic umístěných na 
9. až 12. místě, potom ve skupině skupin/dvojic umístěných na 5. až 8. místě 
a naposledy ve skupině skupin/dvojic umístěných na 1. až 4. místě, to 
znamená, že nejlepší čtyři skupiny/dvojice budou startovat poslední. 

Nejprve probíhá losování ve skupině jednotlivců umístěných na 11. až 15. místě, 
potom jednotlivců umístěných na 6. až 10. místě, potom jednotlivců umístěných 
na 5. až 1. místě, to znamená, že nejlepší jednotlivci budou startovat poslední. 

V případě, že bude méně závodníků než 15, resp. 12, počet startujících v první 
skupině bude zredukován. Jestliže bude závodníků více než 15, resp. 12, počet 
startujících v první skupině vzroste (otevřené mistrovství Evropy). 

Ve druhém kole může být na jednom koni v jednom kole pouze jeden 
jednotlivec nebo dvojice. V případě, že kůň startuje více než jednou nebo lonžér 
lonžuje více než jednoho koně v jedné skupině, musí být mezi nimi alespoň 
jeden kůň. To bude rozhodnuto losováním. 

708.3.2 CVI: Pro startování ve druhém kole se bude ve skupinách losovat. 

Množství koní v každé skupině záleží na počtu kvalifikovaných koní. 

Kvalifikovaní koně 1 - 7 6 - 8 9 - 24 > 24 

Počet skupin 1 2 3 4 

Poslední startující skupina by měla mít vždy maximální počet koní. 

V případě kombinovaných tříd (mužští a ženští voltižéři) výsledková kancelář 
musí připravit kombinovaný seznam podle výsledků z prvního kola. V každém 
případě nejlepší tři ženy a nejlepší tři muži musí startovat v poslední skupině. 

Nejlepší koně budou losováni poslední a budou startovat poslední. 

Jestliže jsou v rámci jedné skupiny dva nebo více voltižérů jednotlivců nebo 
dvojic na stejném koni, budou startovat společně tak jako v prvním kole. 

708.4 Oficiální startovní pořadí družstev 

V rozpisu oficiální soutěže družstev ve volných sestavách ve druhém kole nebude žádný 
člen družstva startovat první, startovní pořadí je losováno ve skupinách. Startovní 
pořadí družstev je losováno zvlášť. První člen družstva z první vylosované skupiny bude 
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startovat první, potom bude startovat první člen družstva druhé skupiny atd. Pokud se 
jedna skupina skládá pouze ze tří členů, startovní místo v této skupině bude prázdné. 
Po členech první skupiny budou následovat členové druhé skupiny ve stejném pořadí, 
potom třetí a čtvrtý člen. Pořadí ve skupině bude na rozhodnutí vedoucího ekipy. 

Článek 709  LONŽÉR 

709.1 Na voltižních závodech tvoří lonžér, kůň a voltižér soutěžní tým. 

709.2 Lonžérovi musí být alespoň 18 let, aby mohl závodit na mezinárodních soutěžích. Horní 
věkový limit lonžérů není stanoven. 

709.3 Na rozdíl od Všeobecných pravidel platí následující: lonžér může mít jinou státní 
příslušnost než voltižní skupina, jednotlivec nebo dvojice. 

709.4 Lonžér může vyhrát pouze jednu medaili v každé jednotlivé soutěži na mistrovství 
(nejvyšší umístění). 

Lonžér musí splnit následující podmínky: osoba starší 18 let, člen ČJF, musí mít buď 
licenci cvičitele, nebo trenéra, nebo splnit lonžovací zkoušku stanovenou pro dané 
období komisí disciplíny. Tato zkouška se skládá ze tří částí: 1. písemný test (okruh 
ZZVJ); 2. ústní a praktická zkouška, (předvedení koně, postroj koně); 3. lonžovací 
úloha, viz příloha 3 Pravidel pro voltižní závody. Více v sekci vzdělávání na www.cjf.cz. 

Článek 710 VEDOUCÍ EKIPY 

710.1 Vedoucímu ekipy musí být alespoň 18 let. 

710.2 Lonžér nebo národní trenér může být také vedoucím ekipy. 

710.3 Vedoucí ekipy je zodpovědný za chování svých sportovců během závodů. Oni a jejich 
národní federace jsou zodpovědní za jakékoliv škody, které způsobí. 

710.4 Vedoucí ekipy nebo jeho zástupce musí být ubytován společně s jeho juniorskými 
a dětskými sportovci. 
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KAPITOLA II SOUTĚŽ 

Článek 711 VŠEOBECNÉ 

711.1 Během sestavy cválají koně na kruhu o minimálním průměru 15 m, nejlépe větším. 

711.2 Všechny sestavy musí být provedeny ve cvalu na správnou nohu (ne v kontra cvalu). 

711.3 Všechny sestavy všech kol musí být provedeny na stejném koni se stejným lonžérem. 
Jakmile již soutěž začala, nemůže být kůň ani lonžér nahrazen. 

711.4 Kůň nesmí být použit pro více než jednu skupinu a dva jednotlivce v rámci jednoho 
soutěžního dne. Čtyři jednotlivci se počítají stejně jako jedna skupina. Jedna dvojice se 
počítá jako dva jednotlivci. 

Maximální počet startů na koni v rámci jednoho soutěžního dne 

 

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava ve cvalu) a 2 jednotlivci 

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava ve cvalu) a 4 děti 

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava ve cvalu), 1 jednotlivec a 2 děti 

 

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava v kroku) a 4 jednotlivci 

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava v kroku) a 6 dětí 

2 skupiny (povinná sestava ve cvalu, volná sestava v kroku)   

  

5 až 6 jednotlivců (nejvýše 4 voltižéři při jednom startu koně) 

3 až 4 jednotlivci a 4 děti 

1 až 2 jednotlivci a 6 dětí (nejvýše 4 voltižéři při jednom startu koně) 

  

8 dětí (nejvýše 4 voltižéři při jednom startu koně) 

 

Sestavy kompletně předvedené v kroku se do těchto počtů nezahrnují. 

711.5 Soutěže musí být v odstupu nejméně jedné hodiny. 

711.6 V povinných sestavách musí voltižéři předvést předepsané cviky (viz Směrnice pro 
rozhodčí). 

711.7 Ve volné sestavě mají voltižéři příležitost ukázat své umění. Mohou naplánovat 
originální program, kde uplatní své schopnosti, projeví vlastní myšlenku a zaměření ve 
volných sestavách (Podrobnosti viz Směrnice pro rozhodčí). 
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711.8 Technická sestava se skládá z pěti technických cviků a dodatečných cviků z volné 
sestavy, které si zvolil voltižér. 

711.9 Doporučuje se předvádět povinné sestavy s hudbou. 

711.10 Volná sestava a technická sestava musí být předvedena s hudbou. 

711.11 Hudba musí být poskytnuta OV v jakémkoli formátu, který je uveden v rozpisu. Výkon 
se má uskutečnit s koněm, a proto nejsou cvičení či taneční cviky na zemi povoleny. 

Článek 712  TYPY SOUTĚŽÍ 

712.1 Soutěž skupin 

712.1.1 Voltižní skupina se skládá z lonžéra, koně a šesti voltižérů. 

712.1.2 Všech šest voltižérů musí předvést všechny sestavy. Pokud předvede méně než 
šest voltižérů povinnou sestavu, za každý nepředvedený cvik obdrží nulu. Ve 
volné sestavě budou za každého voltižéra, který nenastoupí do sestavy, 
odpočteny body (viz Směrnice pro rozhodčí). 

712.1.3 Soutěž kategorie skupin se skládá z různých sestav v jednom nebo ve dvou 
kolech. 

712.1.4 Podrobnosti viz kapitola VI. 

712.2 Soutěž jednotlivců 

712.2.1 Jednotlivec voltižér je doprovázen pouze lonžérem a koněm. 

712.2.2 Soutěž kategorie jednotlivců se skládá z různých sestav v jednom nebo ve dvou 
kolech. 

712.2.3 Podrobnosti viz kapitola VII. 

712.3 Soutěž dvojic (Pas-de-Deux) 

712.3.1 Dvojice se skládá ze dvou cvičenců, lonžéra a koně. 

712.3.2 Soutěž dvojic 1 * obsahuje povinnou a volnou sestavu v jednom kole. 

712.3.3 Soutěž dvojic 2 * a vyšší obsahuje volnou sestavu v jednom nebo dvou kolech. 

712.3.4 V soutěžích dvojic mohou společně soutěžit i smíšené páry. 

712.3.5 Podrobnosti viz kapitola VIII. 

712.4 Oficiální soutěž družstev 

712.4.1 Oficiální soutěž družstev může být naplánována na CVI 1 *, CVI 2 * a CVI 3 *. 
V případě, že je na závodech naplánováno několik kategorií, může být jen jedna 
oficiální soutěž družstev v nejvyšší kategorii. 

712.4.2 Oficiální družstvo se skládá z nejvýše čtyř jednotlivců (muž a/nebo žena) 
a nejvýše dvou skupin a nejméně ze tří jednotlivců (muž a/nebo žena) a jedné 
skupiny stejné národnosti. 

712.4.3 Soutěž družstev se skládá z jedné volné sestavy. 

712.4.4 Bude započítán výsledek muže a ženy kategorie jednotlivců a soutěže skupin 
(1 *, 2 * nebo 3 *) z volné sestavy druhého kola. Ve druhém kole mohou 
soutěžit všichni členové družstva. U členů družstva, kteří se neprobojovali do 
druhého kola, bude jejich hodnocení započítáno pouze do soutěže družstev. 

712.4.5 Pro konečný výsledek každého družstva se bude počítat nejlepší hodnocení dvou 
jednotlivců a jedné skupiny. V případě rovnosti bude rozhodovat vyšší 
hodnocení skupiny. 
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Článek 713  OBLEČENÍ 

713.1 Veterinární prohlídka: 

Aby bylo umožněno předvedení koně, musí být jeho vodič oblečen v oděvu NF na 
mistrovství a v národním nebo klubovém oděvu na soutěžích CVI. 

713.2 Výkon: 

713.2.1 Jednotlivci musí mít startovní číslo na pravé paži nebo noze. Číslo je 
poskytováno OV. 

713.2.2 Voltižéři ze skupiny musí mít čísla 1 až 6 na pravé paži nebo noze nebo na 
zádech. Všechna startovní čísla by měla mít 10 až 12 cm na výšku, prostý 
design a měla by být snadno viditelná. 

713.2.3 Dresy voltižérů ze skupiny by měly mít zřejmý znak jednotnosti. 

713.2.4 Dresy skupin, jednotlivců a dvojic nesmí bránit v pohybu nebo ohrozit spolupráci 
voltižérů během výkonu. Dresy nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost 
cvičence nebo koně. 

713.2.5 Dresy nesmí zakrývat tvar a linii voltižérova těla při výkonu, a bránit tak 
rozhodčím při hodnocení. 

713.2.6 Dresy nesmí působit dojmem nahoty. 

713.2.7 Dres musí být přiléhavý a veškeré jeho části musí zůstat za všech okolností 
upevněny na těle. Dekorativní doplňky (včetně pásů, masek, šperků atd.) 
a rekvizity (včetně čepic, plášťů, holí, pomůcek atd.) jsou přísně zakázány. 

713.2.8 Jsou povoleny pouze boty s měkkou podrážkou. 

713.2.9 Kalhoty musí být zajištěny na noze a sukně se mohou nosit přes kalhoty nebo 
legíny. 

713.2.10 Oděv lonžéra by měl ladit s voltižérem. 

713.2.11 Nedodržení některého bodu výše bude potrestáno žlutou varovnou kartou. 

713.3 Vyhlášení vítězů: 

Aby bylo umožněno účastnit se vyhlášení výsledků, musí být voltižéři a lonžéři oblečeni 
v oblečení NF na mistrovství a v národním nebo klubovém oblečení na CVI. Vhodné 
boty s uzavřenou špičkou jsou povinné pro všechny dekorované. Koně musí být vždy 
předvedeni na slavnostním ceremoniálu tak jako na závodě. 

Článek 714  POZDRAV 

714.1 Při všech soutěžích musí cvičenec a lonžér pozdravit hlavního rozhodčího před výkonem 
a po výkonu jako důkaz zdvořilosti a v souladu se Všeobecnými pravidly. 

714.2 O vyloučení z důvodu nevykonání pozdravu může rozhodnout sbor rozhodčích. 

714.3 Rozhodčí u stolku A opětuje pozdrav. 

714.4 Přestože nástup, odchod a způsob pozdravu jsou ponechány na uvážení voltižérů, musí 
být důstojné a v souladu s mezinárodní soutěží. 

714.5 Ihned po odchodu z arény musí být uvolněny vyvazovací otěže. Pokud tak nebude 
učiněno, bude to považováno za týrání koně. 
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Článek 715  ARÉNA 

715.1 Soutěžní prostor v aréně musí být nejméně 20 x 25 m. Povrch musí být měkký 
a pružný. V případě konání závodu v hale musí být její výška nejméně 5 m. Diváci musí 
být vzdáleni nejméně 11 m od středu kruhu (na mistrovstvích nejméně 13 m). 

Soutěžní prostor na národních závodech musí být nejméně 18 x 25 m. 

715.2 Opracoviště je povinné a musí splňovat výše uvedené parametry, ale je doporučeno na 
něm mít tři a více rozcvičovacích kruhů. Na mistrovství jsou povinné alespoň tři. Pokud 
se závod odehrává v hale, musí být všem soutěžícím umožněno trénovat uvnitř. 

715.3 K dispozici musí být alespoň jeden vhodný prostor pro opracování koně v sedle v těsné 
blízkosti závodní arény / opracoviště v době, kdy je voltižní aréna otevřena voltižérům 
pro trénink a rozcvičování. 

715.4 Rozhodčí jsou umístěni na vyvýšených podstavcích (A, B, C a D) asi 50 až 60 cm nad 
úrovní kruhu, aby měli dobrý rozhled po aréně. 

715.5 Stůl rozhodčích by měl být alespoň 11 m (ale raději 13 až 15 m) od středu kruhu. 
Diváci mají být přiměřeně daleko od rozhodčích. 

715.6 Časoměřič (alespoň osmnáctiletý) musí být přítomen vedle předsedy sboru rozhodčích, 
pokud si jej vyžádal. 
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Článek 716 MĚŘENÍ ČASU / ZVONEK 

716.1 Do 30 sekund po zazvonění zvonku je nutno vstoupit do arény, voltižéři a lonžér musí 
pozdravit. 

716.2 Před zahájením cvičení musí kůň klusat na kruhu, dokud rozhodčí nezazvoní. Nejpozději 
do 30 sekund po zazvonění zvonku musí být zahájen první cvik. 

716.3 Čas sestavy se začne měřit v okamžiku, kdy se voltižér dotkne voltižních madel, dečky 
nebo koně, a končí s časovým limitem. 

716.4 Maximální doba pro každou sestavu je uvedena v kapitole VI až VIII. 

716.5 Zvonek používá rozhodčí u stolku A pro signalizaci voltižérům. Používá se při těchto 
příležitostech: 

716.5.1 dává signál ke vstupu do arény; 

716.5.2 dává signál k zahájení sestavy. Je-li v povinných sestavách více než jeden 
voltižér soutěžící na stejném koni, další voltižér začne svůj výkon bezprostředně 
po odskoku předchozího cvičence, aniž by čekal na signál; 

716.5.3 oznamuje konec časového limitu; 

716.5.4 dává znamení, že čas a hudba se zastavuje po pádu a voltižér není schopen 
pokračovat okamžitě nebo se vrací do řady.  Sestava musí být i nadále do 30 
sekund po signálu obnovena; 

716.5.5 dává signál k zastavení voltižéra nebo výkonu, když kůň vykazuje známky 
neobvyklého chování, je mimo kontrolu nebo nebezpečný pro voltižéra; 

716.5.6 dává signál k zastavení voltižéra nebo předvedení sestavy v nepředvídaných 
okolnostech, které zahrnují opravy nebo úpravy postrojů nebo jiné situace, 
které vyžadují okamžitou pozornost. Měření času a hudba se zastaví. Do 30 
sekund po signálu musí voltižér pokračovat v sestavě; 

716.5.7 po přerušení časomíry se začne měřit čas znovu, když se voltižér dotkne 
voltižních madel, dečky nebo koně.  

716.6 V nejasných situacích spolu mohou rozhodčí u stolku A a/nebo lonžér/voltižér 
komunikovat. 

716.7 Pokud cvik začal těsně před časovým limitem, může být cvik nebo kombinace cviků 
dokončena. Pokud je odskok zahájen okamžitě bez dalšího cvičení, může být zahrnut 
do hodnocení z technického či uměleckého hodnocení bez penalizace. Pokud jiné cvičení 
nebo kombinace byla zahájena po zazvonění nebo kombinace probíhala v době 
signalizace zvonku, s výjimkou konečných odskoků, dojde k odečtení z uměleckého 
hodnocení a všechna cvičení po zazvonění zvonku, včetně seskoku, nebudou započítána 
do technického nebo uměleckého hodnocení. Po zazvonění nemohou být provedeny 
žádné statické cviky. 
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KAPITOLA III – VOLTIŽNÍ KŮŇ 

Článek 717  VĚK KONÍ 

717.1 Na mezinárodních závodech musí být voltižní koně nejméně sedmiletí. 

Voltižní koně na národních závodech musí být nejméně pětiletí v soutěžích jednotlivců 
a skupin kategorie D. V soutěžích skupin kategorie „junior“ a „senior“ musí být nejméně 
šestiletí. Podmínkou startu nového koně je splnění lonžovací úlohy minimálně na 50%. 
Lonžovací zkoušku (viz příloha 3) rozhodují tři rozhodčí, z toho minimálně dva voltižní 
rozhodčí. 

Manažer komise bude o této zkoušce včas informován a obdrží řádně vyplněné rozhodčí 
listiny z této zkoušky. 

Článek 718  PASY KONÍ FEI 

Platí Všeobecná a Veterinární pravidla. 

Článek 719  POSTROJ VOLTIŽNÍHO KONĚ 

719.1 Veškeré postrojení musí být použito v původním stavu. Vyloučením bude potrestáno 
použití jiného postrojení, případně jeho upevnění jiným způsobem, než je zde popsáno. 

719.2 Postroj koně v závodní aréně bude vypadat takto:  

719.2.1 Udidlo s hladkým stihlem, s ne více než 2 klouby. Gumová stihla jsou povolena. 
Pokud se používá pevné udidlo (bez kloubů), musí být flexibilní (viz příloha 1). 

719.2.2 Dvě boční vyvazovací otěže. (Průvlečné a pomocné otěže nejsou povoleny). 

719.2.3 Voltižní pás s poduškou a podbřišníkem. Voltižní pás má dva pevné úchyty 
(madla) se dvěma smyčkami, každou na jedné straně. Jeden další krátký pás 
z kůže může být upevněn mezi vnitřními okraji pravého a levého madla. 

719.2.4  

7 

8 

1 
6  2 

5       4 

4 

3 

9 
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1. Vrchní kožený povrch  2. Kožená poduška  3. Podbřišníkové řemeny     
4. Smyčka na nohu  5. Kovové kroužky na vyvazovací otěže  6. Kožený 
kryt kroužků  7. Madla (tvar madel není předepsán)  8. Pomocný kožený 
úchyt  9. Podbřišník 

719.2.5 Lonžovací otěže (lonž) a lonžovací bič. 

719.2.6 Konec otěží/lonže musí být připojen k vnitřnímu kruhu udidla (ne přes hlavu 
nebo na vnějším kruhu udidla) nebo lonžovacímu obnosku. 

719.2.7 Bandáže a/nebo chrániče nohou jsou volitelné. 

719.2.8 Chrániče uší a zátky jsou povoleny. 

719.2.9 Zádová dečka je povinná. Gelové podložky jsou povoleny. 

719.2.10 Zádové dečky, které mohou být kdykoliv kontrolovány komisařem a/nebo 
rozhodčím, musí mít tyto rozměry: 

• max. 80 cm od zadní hrany voltižního pásu dozadu 
• max. 30 cm od přední hrany voltižního pásu ke krku 
• max. 90 cm ze strany na stranu měřeno na obou stranách v nejnižším 

bodě; pokud je kontrola na koni, může být povolena tolerance, která 
nepřesahuje 3 cm, tedy 93 cm  

• max. 3 cm silná, včetně povlaku 
• max. celková délka 1.10 m s ne více než 25 cm před voltižním pásem 

719.2.11 Lonžovací obnosky jsou povoleny. 

719.2.12 Voltižní pás a zádová dečka mohou být změněny ze sestavy na sestavu. 

719.3 Komisař je oprávněn kontrolovat udidlo každého koně bezprostředně po opuštění arény 
a jakékoliv nesrovnalosti budou potrestány okamžitým vyloučením. 

719.4 Postroj koně na opracovišti bude v souladu s článkem 719.2 s následujícími doplňky: 

719.4.1 Je povoleno použít pomocné otěže. 

719.4.2 Při opracování koně v sedle je povoleno pákové uzdění. 

Kůň nesmí být vyvázán nadměrně dlouho. Po určité době musí být vyvazovací 
otěže odepnuty, aby se kůň mohl volně pohybovat, než bude opět vyvázán. 

719.5 Každý člen delegace potvrzený v definitivní přihlášce NF, smí opracovávat koně v sedle. 
Při opracování je povinná vhodná obuv a ochranná pokrývka hlavy (helma) 
s tříbodovým úchytem. 

719.6 Identifikační číslo 

Kůň nosí identifikační číslo přidělené pořadatelem při příjezdu po celou dobu soutěže. 
Od okamžiku příjezdu až do ukončení akce musí kůň toto číslo nosit při soutěži 
a kdykoli během práce v rámci výkonu a pohybu po závodišti, i když je pouze ručně 
voděn, a to tak, aby mohl být identifikován všemi oficiálními osobami, včetně komisařů. 
Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek první varování a v případě 
opakovaného přestupku dojde k udělení žluté karty lonžérovi sborem rozhodčích. 

Na národních závodech se žlutá karta neuděluje. 

Článek 720 ZNEUŽITÍ KONÍ, MEDIKAČNÍ A ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA 

Platí Všeobecná a Veterinární pravidla, Pravidla anti-dopingové a medikační kontroly FEI 
(„EADMCR“), a Antidopingová pravidla pro sportovce („ADRHA“). 
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Článek 721  ZABEZPEČENÍ STÁJÍ 

Pro všechny mezinárodní akce je nutná minimální ostraha stájí, jak je definováno 
ve Všeobecných pravidlech. 

Článek 722  KONTROLA KONÍ 

722.1 Před první soutěží prohlédnou koně veterinární delegát (na mistrovství veterinární 
komise) a člen sboru rozhodčích (nejlépe předseda) v souladu s Veterinárními pravidly. 

722.2 Koně může předvádět každý člen ekipy uvedený v přihlášce od NF. 

722.3 V průběhu soutěže má sbor rozhodčích možnost kontrolovat nebo vyloučit koně, který 
je chromý nebo ve špatném stavu poté, co rozhodčí u stolku A zazvonil. 

722.4 Koně, kteří byli vyloučeni v konkrétním závodním dni, ale se kterými je také 
naplánováno účastnit se dalších soutěží ve stejný nebo následující den, musí být znovu 
zkontrolováni veterinárním delegátem za přítomnosti člena sboru rozhodčích (nejlépe 
předsedy) před další soutěží. Pokud projde reinspekcí, může se kůň soutěže účastnit. 

722.5 Veterinární delegát a/nebo hlavní komisař musí předsedovi sboru rozhodčích hlásit, 
pokud nějaký kůň na opracovišti vykazuje známky, že není zcela v pořádku. 
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KAPITOLA IV – FUNKCIONÁŘI NA VOLTIŽNÍCH ZÁVODECH 

Článek 723  FUNKCIONÁŘI 

723.1 Sbor rozhodčích 

723.1.1 Na všech mezinárodních soutěžích se musí sbor rozhodčích skládat minimálně ze 
čtyř členů s výjimkou CVI1 *- CVIJ/CH1 *, kdy se sbor může sestávat 
minimálně ze dvou členů. Rozhodčí jsou jmenováni OV. 

Na národních závodech se musí sbor rozhodčích skládat minimálně ze 4 členů. 
Výjimkou je rozhodování skupin „D“, kde se nehodnotí kůň a sbor rozhodčích se 
skládá z 3 členů. 

723.1.2 Na mistrovství se musí sbor rozhodčích skládat minimálně z šesti členů. 
Rozhodčí jsou jmenováni FEI. 

Na národním mistrovství se musí sbor rozhodčích skládat minimálně ze 4 členů. 

723.1.3 Význam hvězdiček u rozhodčích: 

Rozhodčí FEI 4 * – původně rozhodčí O 
Rozhodčí FEI 3 * - původně rozhodčí I 
Rozhodčí FEI 2 * - původně rozhodčí C 
Rozhodčí FEI 1 * - národní rozhodčí registrovaný FEI 

723.1.4 Minimální požadavky: 

CVI 1* CVI 2* CVI 3*/Masterclass Seniorské 
Mistrovství 

CVI J 1*  

CVI CH 1* 

CVI J 2* 

CVI CH 2* 
 Juniorské 

Mistrovství 

Jeden nebo tři 
národní rozhodčí 
nebo rozhodčí FEI 1*  

a 

jeden rozhodčí FEI 3* 

 

rozhodčí FEI 3* musí 
být zahraniční 

Jeden národní nebo FEI 
1* 

a 

dva rozhodčí FEI 2* 

a 

jeden rozhodčí FEI 3* 
(PGJ)  

 

jeden rozhodčí FEI 3* 
musí být zahraniční 

Jeden rozhodčí FEI 2* 
a 

dva rozhodčí FEI 3* 

a 

jeden rozhodčí FEI 4* 
(PGJ)  

 

Dva z rozhodčích 
FEI 3* a/nebo FEI 4* 
musí být zahraniční 

 

Šest rozhodčích: 
tři rozhodčí 3*  

a  

čtyři rozhodčí 4* 
(PGJ)  

Až 8 rozhodčích: 
pět rozhodčích 3* 

a 

tři rozhodčí 4* 
(PGJ)  

Jmenováni FEI 

maximálně dva 
z jedné země, 
minimálně 6 zemí 
zastoupených na 
seznamu 
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723.1.5 Každému rozhodčímu musí být k dispozici pomocník, který mluví a píše stejným 
oficiálním jazykem jako rozhodčí (v angličtině nebo francouzštině). 

723.1.6 Rezervní rozhodčí: jeden rezervní rozhodčí musí být jmenován na mistrovství, 
když je jmenováno pouze šest členů sboru pro případ, že jeden z rozhodčích by 
se nemohl zúčastnit. Rezervní rozhodčí by měl být přítomen na závodech, 
kdykoli je to možné. 

723.1.7 Předseda sboru rozhodčích (na mistrovství společně s technickým delegátem) 
rozhodne o umístění rozhodčích (viz Směrnice pro rozhodčí). 

723.2 Zahraniční rozhodčí 

723.2.1 Na mistrovstvích je zahraniční rozhodčí jmenován FEI a jedná jménem FEI. 

723.2.2 Předseda nebo člen sboru je považován za zahraničního rozhodčího, pokud je 
jiné národnosti, než ve které zemi se mezinárodní akce koná. Úlohou 
zahraničního rozhodčího je práce v zastoupení FEI, aby soutěž probíhala podle 
pravidel FEI a byla v souladu se schváleným rozpisem FEI. 

723.3 Zahraniční technický delegát 

723.3.1 Na mistrovství jmenuje FEI zahraničního technického delegáta. 

723.3.2 Technický delegát musí schválit technická a administrativní opatření pro 
provádění akce: pro závodní a mimozávodní prostor, prostor pro zkoušky 
a kontroly koní, ustájení koní, ubytování sportovců a pořadatele závodů. 

723.3.3 Až do té doby, než technický delegát sdělí sboru rozhodčích, že je spokojen se 
všemi předpisy, bude autorita technického delegáta absolutní. Poté technický 
delegát bude i nadále dohlížet na technické a administrativní vedení akce a bude 
radit a pomáhat sboru rozhodčích, veterinární komisi a organizačnímu výboru. 

723.4 Veterinární komise a veterinární delegát FEI 

723.4.1 Pro mistrovství jmenuje FEI zahraničního veterinárního delegáta, který je 
součástí veterinární komise. Ostatní členové jsou jmenováni jako hosté NF/OV. 

723.4.2 Na všech typech soutěží je veterinární delegát jmenován pořadatelskou NF/OV. 

723.5 Hlavní komisař  

723.5.1 Hlavní komisař je zodpovědný za pořadatelskou organizaci celé akce. 

723.5.2 Hlavní komisař musí zajistit zabezpečení stájí, které je dostatečné pro úroveň 
události. 

723.5.3 Hlavní komisař pomáhá OV výboru, sboru rozhodčích a technickému delegátu 
zajistit hladký průběh všech definovaných funkcí v průběhu soutěže, jako je 
zahajovací a závěrečný ceremoniál a všechny potřebné funkce organizované 
v rámci soutěže. 

723.5.4 Pro mistrovství jmenuje FEI jednoho komisaře stupně III, dva komisaři stupně I 
musí být navíc jmenováni OV. 

723.5.5 Na CVI 3* musí být jmenován OV jeden komisař stupně II a jeden stupně I. 

723.5.6 Na CVI 2* musí být jmenován OV jeden komisař stupně II. 

723.5.7 Na CVI 1* * musí být jmenován OV jeden komisař stupně I. 

723.6 Odvolací komise 

723.6.1 Na všech CVI je odvolací komise volitelná a může být jmenována OV. 

723.6.2 Na mistrovství FEI jmenuje FEI odvolací komisi včetně předsedy. 
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Článek 724  NÁKLADY A PRIVILEGIA 

724.1 Závody CVI 

Platí Všeobecná pravidla. 

724.2 Mistrovství FEI 

724.2.1 NF jsou odpovědné za cestovní náklady vedoucího ekipy, sportovců, 
ošetřovatelů a koní, lonžérů, doprovodu, reprezentačního trenéra a týmového 
veterináře při příjezdu a odjezdu z místa konání mistrovství. 

724.2.2 Pro organizační výbor platí ustanovení článku 724.1, ale s následujícím 
minimem: 

• Zajištění ustájení a krmiva pro koně. 
• Možnost ošetřovatelů zůstat v bezprostřední blízkosti stájí.  
• Možnost pro všechny přihlášené osoby obstarat si stravu přímo v areálu 

nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 
• Mělo by být zařízeno nebo doporučeno vhodné ubytování. 
• Hromadné ubytování (např. koleje) není přípustné. 

Pokud toto není zdarma, náklady musí být jasně definovány v rozpisu závodu. 
Jsou doporučeny přijatelné ceny. 

724.2.3 Privilegia se udělují od jednoho dne před konáním akce až do jednoho dne poté. 
Všem sportovcům musí být nabídnuta stejná práva, výhody a privilegia. 

724.2.4 Přepravní a Veterinární poplatky za vstup a opuštění hranice pořádající země 
a/nebo závodiště jsou zajištěny a zaplaceny organizačním výborem. 

Článek 725  PŘEDÁVÁNÍ CEN 

725.1 V každém závodě musí být udělena cena za každou započatou soutěž družstev a/nebo 
jednotlivců a/nebo dvojic s jejich lonžéry s minimálně 5 umístěnými. Všichni cvičenci by 
měli obdržet malý suvenýr. 

725.2 Na mistrovství FEI budou medaile uděleny za první, druhé a třetí místo: 

• Muži jednotlivci a jejich lonžéři 
• Ženy jednotlivkyně a jejich lonžéři 
• Skupiny a jejich lonžéři 
• Dvojice a jejich lonžéři 

Kromě toho musí OV zajistit ceny a stužky pro jednu čtvrtinu soutěžících (lonžér 
a voltižér). 

Článek 726 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN 

726.1 Předávání cen by mělo proběhnout s náležitou důstojností a maximální obřadností. 

726.2 Účast na slavnostním vyhlášení umístěných sportovců je povinná. Pokud tak někdo 
neučiní, znamená to ztrátu ceny (stužka, plaketa, cena v naturáliích, finanční výhra). 
Výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze předseda sboru rozhodčích / zahraniční 
technický delegát a/nebo rozhodčí u stolku A pro danou soutěž. 

726.3 Oblečení sportovců a postroj koně viz článek 713. 

726.4 Během předávání cen mohou mít koně na sobě předváděcí deky. 

726.5 Stužky by měly být umístěny na uzdečky koní před vyhlášením výsledků. 
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726.6 Předseda sboru rozhodčích nebo hlavní rozhodčí musí být přítomen a podílet se na 
slavnostním vyhlášení a v případě potřeby schvalovat výjimky z výše uvedeného 
postupu. 

726.7 Nedbalost nebo nezodpovědné chování může vést k udělení žluté karty jako varování. 
Akty hrubé nezodpovědnosti nebo nedbalosti vedoucí k nehodě budou oznámeny na 
právní úsek FEI pro další opatření. Viz Směrnice pro rozhodčí. 

Článek 727  ŽLUTÁ KARTA 

727.1 Pokud dojde k jakémukoliv špatnému zacházení s koněm nebo nevhodnému chování 
k oficiálním osobám nebo komukoliv spojenému se závodem, předseda sboru 
rozhodčích, předseda odvolacího výboru nebo hlavní komisař FEI je oprávněn použít 
jako alternativu k postupům stanoveným právním řádem žlutou kartu (viz Všeobecná 
pravidla). 

727.2 Opracování koně v sedle bez ochranné pokrývky hlavy a/nebo vhodné obuvi bude 
potrestáno žlutou varovnou kartu. 

Článek 728 NEDOVOLENÁ POMOC 

728.1 Jakýkoli fyzický zásah třetí strany, která nepatří do závodu, od vstupu do arény až do 
doby odchodu z arény, ať vyžádaný nebo nevyžádaný, jehož cílem by bylo pomoci 
sportovci nebo jeho koni, se považuje za nedovolenou pomoc. 

728.2 Při provádění sestav nesmí být kromě lonžéra na závodním kruhu žádná další osoba. 
Další voltižér smí vstoupit do kruhu, když předchozí voltižér začíná poslední seskok. 
Dřívější vstup se považuje za nedovolenou pomoc. 

Článek 729  VYLOUČENÍ 

729.1 Pokud není stanoveno jinak v pravidlech nebo v podmínkách soutěže, vyloučení 
znamená, že voltižér a kůň nesmí pokračovat ve stávající soutěži. 

V následujících odstavcích jsou stanoveny důvody, pro které jsou voltižéři vyloučeni ze 
všech soutěží; 

729.2 V těchto případech musí sbor rozhodčích uplatnit vyloučení: 

729.2.1 Zahájení sestavy před signálem – dotknutím se madla, dečky nebo koně;  

729.2.2 Použití jiného postrojení, než je popsáno v článku 719; 

729.2.3 Zahájení sestavy po jejím přerušení signálem rozhodčího bez vyčkání na signál 
zazvoněním zvonku; 

729.2.4 Voltižér a/nebo kůň opustí arénu bez svolení sboru rozhodčích, i před zahájením 
cvičení; 

729.2.5 Zranění voltižéra nebo koně, které mu brání v dokončení soutěže, výjimkou je 
úraz člena skupiny; 

729.3 Vyloučení je ponecháno na rozhodnutí sboru rozhodčích v těchto případech: 

729.3.1 Nenastoupení do arény do 30 sekund poté, co zazní zvonek; 

729.3.2 Po uplynutí více než 30 sekund od zazvonění zvonku po klusovém kolečku, po 
kterých je nutno zahájit první sestavu; 

729.3.3 V případě všech fyzických nedovolených pomocí; 

729.3.4 Nepřerušení sestavy, zazněl-li během ní zvonek; 
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729.3.5 Nedovolené chování koně během cvičení - vyloučení voltižéra/voltižérů cvičících 
na tomto koni; 

729.3.6 Nedovolené chování koně před výkonem nebo po výkonu – vyloučení všech 
voltižérů nastoupených na kruhu a startujících na tomto koni; 

729.3.7 Po uplynutí více než 30 sekund od zazvonění zvonku poté, co voltižér ztratil 
kontakt s koněm (viz čl. 716.5.7); 

729.3.8 Po přerušení sestavy za nepředvídatelných okolností po více než 30 sekundách 
po signálu, který byl dán k pokračování v sestavě (viz čl. 716.5.6); 

729.3.9 Pokud se sbor rozhodčích domnívá, že kůň nebo voltižér nejsou z nějakého 
důvodu schopni pokračovat v soutěži;  

729.3.10 V případě cvičení či tanečních pohybů na zemi; 

729.3.11 Při překročení časového limitu sestavy a setrvání na koni po dobu delší než 10 
sekund; 

Článek 730 DISKVALIFIKACE 

730.1 Diskvalifikace znamená, že voltižér a jeho kůň či koně jsou diskvalifikováni ze soutěže 
nebo z celé akce. Diskvalifikace může být uplatněna zpětně. 

730.2 Sbor rozhodčích může diskvalifikovat voltižéra a/nebo koně v následujících případech:  

730.2.1 Cvičení koní v aréně bez svolení sboru rozhodčích; 

730.2.2 Všechny případy zneužití koně a/nebo špatného zacházení s ním, nahlášené 
členem sboru rozhodčích, členem odvolací komise nebo komisařem; 

730.2.3 Všechny případy stanovené ve Všeobecných pravidlech;  

730.2.4 Koně krvácející ze slabiny, z úst, z nosu, nebo se znaky nadměrného používání 
biče kdekoli na koni (pokud se objeví krev v ústech koně v méně závažných 
případech, například pokud se kůň kousl do jazyka nebo pysků, mohou rozhodčí 
povolit umytí nebo otření úst koně lonžérem; v případě, že bude krvácení 
pokračovat, následuje diskvalifikace); 

730.2.5 Neregistrovaní voltižéři, lonžéři a/nebo koně budou ze závodu diskvalifikováni 
(viz Všeobecná pravidla odst. 113). 
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KAPITOLA V  – HODNOCENÍ 

Článek 731  VŠEOBECNÉ 

731.1 Za každou sestavu rozhodčí udělují čtyři známky, které mají stejnou váhu a hodnotí 
jimi specifické nároky jednotlivých typů sestav. 

731.2 Povinná sestava: 

Hodnocení  Koeficient 

A Známka za koně 25% 

B Cvičení 25% 

C Cvičení 25% 

D Cvičení 25% 

731.3 Volná sestava: 

Hodnocení  Koeficient 

A Známka za koně 25% 

B Technika 25% 

C Umělecký dojem 25% 

D Technika 25% 

731.4 Technická sestava: 

Hodnocení  Koeficient 

A Známka za koně 25% 

B Cvičení 25% 

C Umělecký dojem 25% 

D Cvičení 25% 

731.5 Pokud se sbor skládá ze čtyř rozhodčích, každý rozhodčí dává jednu známku.  

Pokud je členem sboru rozhodčích rozhodčí drezury, hodnotí pouze koně. Není 
podmínkou, aby seděl u stolku A. 

731.6 Pokud se sbor skládá z více než 4 rozhodčích, až čtyři známky se budou udělovat 
dvakrát. Ve výsledkových listinách bude jako hodnocení uveden průměr z obou 
známek. Rozdělení rozhodčích pro větší sbor rozhodčích je uvedeno v příloze č. I 
Směrnic pro rozhodčí. 

Článek 732  ZNÁMKY 

732.1 Maximální počet bodů je 10,0. Hodnotit je možno na desetiny bodu. 

732.2 Následující známky platí pro všechna hodnocení: 

10 výborný 4 nedostatečný 
9  velmi dobrý 3  docela špatný 
8 dobrý 2  špatný 
7 docela dobrý 1  velmi špatný 
6 uspokojivý 0  neproveden nebo 
5 dostatečný  „v důsledku srážek” 
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732.3 Všechny vypočítané průměry a konečné výsledky budou zaokrouhleny na tři desetinná 
místa (tj. 0,0011-0,0014 dolů, 0,0015-0,0019 nahoru). 

Článek 733 HODNOCENÍ KONĚ 

733.1 Hodnocení koně začíná vstupem do arény a končí posledním seskokem. 

733.2 Je-li v soutěži více než jeden voltižér nebo dvojice na jednom koni, bude celkový dojem 
při vstupu a pozdravu započítáván pro všechny voltižéry na tomto koni. 

733.3 Kritéria pro hodnocení koně viz Směrnice pro rozhodčí. 

733.4 Listina rozhodčích FEI pro hodnocení koně je k dispozici ke stažení na webových 
stránkách FEI. 

Článek 734 HODNOCENÍ CVIČENÍ 

734.1 Jsou hodnoceny všechny požadované cviky. 

734.2 Kritéria pro hodnocení cvičení viz Směrnice pro rozhodčí. 

Článek 735 HODNOCENÍ TECHNIKY 

735.1 Do celkové známky za techniku je započítáno hodnocení obtížnosti (je-li v sestavě 
požadováno) a provedení volné sestavy. 

735.2 Kritéria pro hodnocení techniky viz Směrnice pro rozhodčí. 

Článek 736 HODNOCENÍ UMĚLECKÉHO DOJMU 

736.1 Ve známce za umělecký dojem je hodnocena kompozice a choreografie sestavy. 
V technické sestavě bude hodnoceno také předvedení dalších cviků. 

736.2 Kritéria pro hodnocení uměleckého dojmu viz Směrnice pro rozhodčí. 

Článek 737 LISTINY ROZHODČÍCH 

737.1 Rozhodčí známky za hodnocení udělují dle listin rozhodčích. 

737.2 Veškeré opravy v listinách musí být podepsány rozhodčím, který učinil opravu. 
Hodnocení rozhodčích musí být zaznamenána inkoustem. 

737.3 Listiny obsahují sloupec pro poznámky rozhodčího, kam by měl rozhodčí, pokud je to 
možné, uvést důvod svého úsudku. Doporučuje se tyto poznámky uvádět při 
ohodnocení známkou 5 a nižší. 

737.4 Originály výsledkových listin rozhodčích by měly být po soutěži předány sportovcům. 

737.5 Kancelář závodů by měla vytvořit kopie výsledkových listin. 

737.6 Všechny listiny rozhodčích FEI jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách FEI. 
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KAPITOLA VI  - SOUTĚŽE SKUPIN 

Během jedné sezóny nelze po dvou startech v jedné kategorii sestoupit do nižší kategorie. 
Výjimkou je výměna minimálně tří cvičenců ve skupině nebo koně ze závažných důvodů 
(prodej, úraz, úhyn). Do vyšší kategorie lze přestoupit během sezóny kdykoliv. Závodní skupinu 
kategorie D tvoří 4 až 6 voltižérů. 

Článek 738 SOUTĚŽNÍ KOLA 

738.1 Soutěž skupin se skládá ze dvou kol. Na závodech CVI1* je druhé kolo nepovinné. 
První kolo je kvalifikační a druhé kolo je finálové. 

738.2 Soutěž skupin se skládá z následujících sestav: 

 
1.kolo Kvalifikace 

pro druhé 
kolo 

2.kolo 

Sestava 1 Sestava 2 Sestava 3 

Senior 

CVI 1* 

Soutěž skupin 
Senior 1* 

Povinná 

sestava 

skupin 1 

Volná 

sestava 

skupin 1 

Druhé kolo 
nepovinné 

Volná 

sestava 

skupin 1 

CVI 2* 

Soutěž skupin 
Senior 2* 

Povinná 

sestava 

skupin 2 

Volná 

sestava 

skupin 2 

Dle rozpisu 

Volná 

sestava 

skupin 2 

CVI 3* 

Soutěž skupin 
Senior 3* 

Povinná 

sestava 

skupin 3 

Volná 

sestava 

skupin 2 

Dle rozpisu 

Volná 

sestava 

skupin 2 

Mistrovství 

Soutěž skupin 
Senior 

Povinná 

sestava 

skupin 3 

Volná 

sestava 

skupin 2 

12 nejlepších 
skupin *) 

Volná 

sestava 

skupin 2 

Junior 

CVIJ 1* 

Soutěž skupin 
Junior 1* 

Povinná 

sestava 

skupin 1 

Volná 

sestava 

skupin 1 

Druhé kolo 
nepovinné 

Volná 

sestava 

skupin 1 

CVIJ 2* 

Soutěž skupin 
Junior 2* 

Povinná 

sestava 

skupin 2 

Volná 

sestava 

skupin 1 

Dle rozpisu 

Volná 

sestava 

skupin 1 

Mistrovství 

Soutěž skupin 
Junior 

Povinná 

sestava 

skupin 2 

Volná 

sestava 

skupin 1 

12 nejlepších 
skupin *) 

Volná 

sestava 

skupin 1 

*) 12 nejlepších skupin prvního kola, počet může být zvýšen rozhodnutím sboru rozhodčích. 
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Článek 739 POVINNÉ SESTAVY SKUPIN 

739.1 Povinné cviky a příchod, náskok a odskok jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí. 

Voltižér s číslem 1 začne, druhý následuje atd. 

Čas povinné sestavy: 6 minut 

Na národních závodech je čas povinné sestavy maximálně 10 minut. 

739.2 Povinná sestava skupin 1 

Cviky, které jsou předvedeny: 

1.  Náskok 
2. Základní sed 
3. Váha 
4. Stoj 
5. Zášvih s nohama u sebe 
6.  Poloviční mlýn 
7.  Předšvih v kontrasedu s nohama od sebe následován seskokem dovnitř 

739.3 Povinná sestava skupin 2 

Cviky, které jsou předvedeny: 

1.  Náskok 
2.  Základní sed 
3.  Váha 
4.  Mlýn 
5. Střih 1. fáze 
6.  Střih 2. fáze 
7.  Stoj 
8.  Odskok zášvihem dovnitř ze sedu obkročmo 

  

 1. kolo 
Kvalifikace 
pro druhé 

kolo 
2. kolo 

Senior 
Povinná 
sestava 
skupin 3 

Volná 
sestava 
skupin 2 

Ne 
Volná 

sestava 
skupin 2 

Junior 
Povinná 
sestava 
skupin 2 

Volná 
sestava 
skupin 1 

Ne 
Volná 

sestava 
skupin 1 

Děti 
Povinná 
sestava 
skupin 1 

Ne Ne 
Povinná 
sestava 
skupin 1 
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739.4 Povinná sestava skupin 3 

Cviky, které jsou předvedeny: 

1.  Náskok 
2.  Váha 
3.  Mlýn 
4. Střih 1. fáze 
5.  Střih 2. fáze 
6.  Stoj 
7.  Zášvih do dámského sedu dovnitř (a zpět do sedu obkročmo) 
8. Odskok zášvihem ven ze sedu obkročmo 

Na národních závodech smí voltižéři skupin (senior a junior) předvést cviky povinné sestavy 
v kroku. 

Povinná sestava skupin kategorie D 

Cviky, které jsou předvedeny: 

0. Náskok (nehodnotí se) 
1. Základní sed 
2. Holubička 
3. Klek s upažením 
4. Poloviční malý mlýn 
5. Vzpor 
6. Seskok dovnitř 

Všechny cviky jsou předvedeny v kroku. 

Článek 740 VOLNÁ SESTAVA SKUPIN 

740.1 Každý voltižér musí předvést alespoň jeden cvik. 

Na koni nesmí být ve stejný okamžik víc než tři voltižéři. Alespoň dva musí zůstat 
v kontaktu s koněm, jinak není za tyto části cviku započtena známka. 

Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statický cvik musí trvat 
nejméně tři cvalové kroky. 

Dynamický cvik může být do známky za obtížnost započítán, pouze pokud jde o cvik, 
během jehož provádění je těžiště voltižéra ve vztahu ke koni v pohybu. 

Náskoky a seskoky provedené s pomocí ze země se nezapočítávají. 

740.2 Časový limit: 4 minuty 

740.3 Volná sestava skupin 1 

Volná sestava skupin 1 smí obsahovat jednoduché, dvojité i trojité cviky, maximálně 
šest statických trojitých cviků. Započteno bude 20 volných cviků. 

740.4 Volná sestava skupin 2 

Volná sestava skupin 2 obsahuje jednoduché, dvojité i trojité cviky. Započteno bude 25 
volných cviků. 

Volná sestava skupin se může cvičit buď celá ve cvalu, nebo celá v kroku. Výsledná známka za 
sestavu předvedenou v kroku se dělí číslem 2.  

Volná sestava skupin D se cvičí v kroku, skládá se ze cviků jednotlivců a dvojic. Časový limit je 
3 minuty. 
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Článek 741 HODNOCENÍ SKUPIN 

741.1 Povinná sestava skupin 

1. Známka za „koně” 

Pokud budou některé cviky předvedeny v kroku, budou uděleny srážky za každý 
přechod koně ze cvalu do kroku nebo z kroku do cvalu. Pokud bude celá sestava 
předvedena v kroku, známky A1 a A2 se neudělí, známky A3, A4, A5 se hodnotí 
známkou 0 – 10. 

2. Tři známky za „cvičení” 

Známky od všech 6 voltižérů jsou sčítány a vyděleny šesti. Součet těchto známek je 
vydělen počtem cviků. 

Na národních závodech bude u skupin Junior a Senior za cviky předvedené v kroku 
udělena poloviční známka.  

V kategorii D se v soutěži skupin nehodnotí náskok. Známky jednotlivých voltižérů 
se sečtou a součet se dělí počtem cvičenců skupiny. Tento výsledek se dělí číslem 6, 
neboť známka za koně se v kategorii D v povinných sestavách nebude udělovat. 

741.2 Volná sestava skupin 

1. Známka za „koně” 

Pokud je sestava předvedena v kroku, známky A1 a A2 se neudělí, známky A3, A4, 
A5 se hodnotí známkou 0 – 10. 

2. Dvě známky za „techniku” 

Pokud je sestava předvedená v kroku, dělí se číslem 2. 

3. Známka za „umělecký dojem” 

Pokud je sestava předvedená v kroku, dělí se číslem 2. 

741.3 Hodnocení za techniku 

741.3.1 Na závodech CVI1**(Junior a Senior) zahrnuje známka za techniku pouze 
technické provedení volných cviků. 

741.3.2 Na závodech CVI2** a vyšších (Junior a Senior) je známka za techniku 
rozdělena do známky za technické provedení (70 %) a za obtížnost (30 %). 

1. Technické provedení: 

a. Průměr srážek za každý cvik a přechod je odečten z maxima 10 bodů. 

b. Známka bude spočítána rozhodčím u stolku. 

c. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

2. Obtížnost – Volná sestava skupin 1 

a. Cviky jsou rozděleny podle obtížnosti do tří stupňů obtížnosti. 

b. Pouze 20 cviků s nejvyšším stupněm obtížnosti bude bodováno podle 
následujícího: 

Těžké cviky   (D) 0.5 bodu   

Středně těžké cviky (M) 0.3 bodu   

Lehké cviky   (E) 0.1 bodu 

c. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 
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3. Obtížnost - Volná sestava skupin 2 

a. Cviky jsou rozděleny podle obtížnosti do tří stupňů obtížnosti. 

b. Pouze 25 cviků s nejvyšším stupněm obtížnosti bude bodováno podle 
následujícího: 

Těžké cviky   (D) 0.5 bodu   

Středně těžké cviky (M) 0.3 bodu   

Lehké cviky   (E) 0.1 bodu 

c. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

741.4 Umělecký dojem 

a. Známka za umělecký dojem ve volné sestavě je rozdělena do dvou částí, 
tj. kompozice volné sestavy (50 %) a choreografie (50 %). 

b. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

Článek 742  CELKOVÁ ZNÁMKA SKUPIN 

742.1 Konečné známky ze tří sestav jsou sečteny a vyděleny číslem 3. 

742.2 Skupinám nekvalifikovaným do druhého kola se konečné známky z první a druhé 
sestavy sečtou a vydělí číslem 2.  

742.3 V případě shodných celkových známek rozhoduje vyšší známka za povinnou sestavu 
v prvním kole. 
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KAPITOLA VII – SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 

Článek 743  SOUTĚŽNÍ KOLA 

743.1 Soutěže jednotlivců se skládají ze dvou kol. Na závodech CVI1* je druhé kolo 
nepovinné. První kolo je kvalifikační a druhé kolo je finálové. 

743.2 Soutěže jednotlivců se skládají z následujících sestav:  

  1.kolo Kvalifikace 
pro druhé 

kolo 

2.kolo 

Sestava 1 Sestava 2 Sestava 3 Sestava 3 Sestava 4 

Senior 

CVI 1* 

Soutěž 
jednotlivců 
Senior 1* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 

Volná sestava 
jednotlivců Ne Druhé kolo 

nepovinné 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 

Volná sestava 
jednotlivců 

CVI 2* 

Soutěž 
jednotlivců 
Senior 2* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců Ne Dle rozpisu 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců 

CVI 3* 

Soutěž 
jednotlivců 
Senior 3* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 3 

Technická 
sestava 

jednotlivců 

Volná sestava 
jednotlivců Ne Ne Ne 

Mistrovství 

Soutěž 
jednotlivců 
Senior 4* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 3 

Volná sestava 
jednotlivců Ne 

15 
nejlepších 

*) 

Technická 
sestava 

jednotlivců 

Volná sestava 
jednotlivců 

Junior 

CVIJ 1* 

Soutěž 
jednotlivců 
Junior 1* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 

Volná sestava 
jednotlivců Ne Druhé kolo 

nepovinné 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 

Volná sestava 
jednotlivců 

CVIJ 2* 

Soutěž 
jednotlivců 
Junior 2* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců Ne Dle rozpisu 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců 

Mistrovství 

Soutěž 
jednotlivců 
Junior 3* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců ne 

15 
nejlepších 

*) 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců 
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  1.kolo Kvalifikace 
pro druhé 

kolo 

2.kolo 

  Sestava 1 Sestava 2 Sestava 1 Sestava 2 

Děti 

CVICh 1* 

Soutěž 
jednotlivců 

Děti 1* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 

Volná sestava 
jednotlivců 

Druhé kolo 
nepovinné 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 

Volná sestava 
jednotlivců 

CVICh 2* 

Soutěž 
jednotlivců 

Děti 2* 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců 

Dle rozpisu 
Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců 

*) Na Otevřeném kontinentálním mistrovství FEI musí proběhnout dvě kola. Ve druhém kole může startovat 15 
nejlepších voltižérů reprezentující kontinent z prvního kola. Všem voltižérům, kteří nejsou z daného kontinentu 
a umístili se na 15 místě a výše, bude také povoleno startovat ve druhém kole. 

  1. kolo 2. kolo 

Senior Národní 
závody 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 3 

Volná sestava 
jednotlivců 

Technická 
sestava 

jednotlivců 

Volná sestava 
jednotlivců 

Junior A, B Národní 
závody 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 2 

Volná sestava 
jednotlivců 

Děti Národní 
závody 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 
Ne 

Povinná 
sestava 

jednotlivců 1 
Ne 

Článek 744 POVINNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ 

744.1 Povinné cviky a příchod, náskok a odskok jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí. 

Všichni voltižéři cvičící na stejném koni vstupují do závodní arény společně. Nikdo jiný 
s nimi do arény vstoupit nesmí. Všichni voltižéři musí cvičit jeden za druhým bez čekání 
na signál zvonku. 

Pro povinnou sestavu není časový limit. 

744.2 Povinná sestava jednotlivců 1 

Cviky, které jsou předvedeny: 

1. Náskok 
2. Základní sed 
3. Váha 
4. Stoj 
5. Zášvih s nohama u sebe 
6. Poloviční mlýn 
7. Předšvih v kontrasedu s nohama od sebe následován seskokem dovnitř 
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744.3 Povinná sestava jednotlivců 2 

Cviky, které jsou předvedeny: 

1. Náskok 
2. Základní sed 
3.  Váha 
4. Mlýn 
5. Střih 1. fáze 
6.  Střih 2. fáze 
7.  Stoj 
8.  Odskok zášvihem dovnitř ze sedu obkročmo 

744.4 Povinná sestava jednotlivců 3 

Cviky, které jsou předvedeny: 

1. Náskok 
2. Váha 
3.  Mlýn 
4. Střih 1. fáze 
5. Střih 2. fáze 
6.  Stoj 
7. Zášvih do dámského sedu dovnitř (a zpět do sedu obkročmo) 
8.  Odskok zášvihem ven ze sedu obkročmo 

Článek 745 VOLNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ 

745.1 Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statické cviky musí být 
provedeny alespoň na tři cvalové kroky. 

Všichni voltižéři startující na stejném koni vstupují do závodní arény společně. Nikdo 
jiný s nimi do arény vstoupit nesmí. 

Časový limit: 1 minuta 

745.2 Volná sestava musí obsahovat alespoň 7 cviků, za které je možné udělit známku. Lehké 
cviky (E) se započítávají, ale nemají vliv na známku za obtížnost. 

Pokud je předvedeno méně cviků, než je požadováno, nebude udělena známka. 
V takovém případě musí rozhodčí u stolku A svolat sbor rozhodčích. Rozhodnutí 
o neudělení známky je v kompetenci rozhodčího u stolku A. 

Článek 746 TECHNICKÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ 

746.1 Technická sestava jednotlivců 

Technická sestava se skládá z 5 technických cviků a dodatečných volných cviků, 
zvolených voltižérem. Technické cviky mohou být předvedeny v libovolném pořadí. 

746.2 Technické cviky jsou z dané kategorie pohybových dovedností: 

• Rovnováha 
• Plynulost pohybu, koordinace 
• Síla  
• Přesnost pohybu 
• Pružnost 

746.3 Cviky jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí. 
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746.4 Voltižní výbor FEI může určit nové cviky, které budou zveřejněny na webových 
stránkách FEI minimálně 6 měsíců před tím, než vstoupí v platnost. 

746.5 Všichni voltižéři startující na stejném koni vstupují do závodní arény společně. Nikdo 
další s nimi do arény vstoupit nesmí. 

746.6 Časový limit: 1 minuta 

Článek 747 HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ 

747.1 Povinná sestava jednotlivců 

1. Známka za „koně”. 

2. Tři známky za „cvičení”. 

Známky za povinné cviky jsou sečteny a součet těchto známek je vydělen počtem 
cviků. 

747.2 Volná sestava jednotlivců 

1. Známka za „koně”. 

2. Dvě známky za „techniku”. 

3. Známka za „umělecký dojem”. 

747.3 Technická sestava jednotlivců 

1. Známka za „koně”. 

2. Dvě známky za „techniku”. 

Známky za technické cviky jsou sečteny a součet těchto známek se dělí číslem 5.  

3. Známka za „umělecký dojem”. 

747.4 Technika 

Na závodech CVI1** (junior a senior) zahrnuje známka za techniku pouze technické 
provedení volných cviků. 

Na závodech CVI2** a vyšších (junior a senior) je známka za techniku rozdělena do 
známky za technické provedení (70 %) a za obtížnost (30 %). 

747.5 Technické provedení 

1. Průměr srážek za každý cvik a přechod je odečten z maxima 10 bodů. 

2. Známka bude spočítána rozhodčím u stolku. 

3. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

747.6 Obtížnost - volná sestava jednotlivců 

a. Cviky jsou rozděleny podle obtížnosti do čtyř stupňů. 

b. Hodnotí se pouze 10 cviků s nejvyšší obtížností, a to takto: 

Riskantní cviky  (R) 1.3 bodu  

Těžké cviky   (D) 0.9 bodu   

Středně těžké cviky (M) 0.4 bodu   

Lehké cviky    (E) 0.0 bodu 

c. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 
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747.7 Umělecký dojem 

Volná sestava jednotlivců 

a. Známka za umělecký dojem ve volné sestavě je rozdělena do dvou částí, tj. 
kompozice volné sestavy (50 %) a choreografie (50 %). 

b. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

Technická sestava jednotlivců 

a. Umělecký dojem je rozdělen do tří částí, tj. kompozice volné sestavy (40 %), 
choreografie (45 %) a technické provedení doplňkových cviků (15 %). 

b. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

Článek 748 CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ 

748.1 Kromě CVI3* jsou v prvním kole výsledné známky za dvě sestavy sečteny a vyděleny 
číslem 2. 

Ve druhém kole jsou výsledné známky dvou sestav sečteny a vyděleny číslem 2. 
Celková známka je průměrem obou kol. 

Na závodech CVI3* jsou sečteny všechny tři známky a vyděleny číslem 3.  

748.2 V případě shody výsledků rozhoduje vyšší známka z první sestavy v prvním kole. 
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KAPITOLA VIII  – SOUTĚŽE DVOJIC 

Článek 749  SOUTĚŽNÍ KOLA 

749.1 Na závodech CVI 1* and CVIJ1*  se soutěže dvojic skládají z jednoho kola se dvěma 
sestavami. 

749.2 Na všech ostatních závodech CVI se soutěže dvojic skládají ze dvou kol. První kolo je 
kvalifikační a druhé kolo je finálové. 

749.3 Soutěže dvojic skládají z následujích sestav: 

 
1.kolo 

Kvalififakce 
pro druhé 

kolo 

2.kolo 

Sestava 1 Sestava 2 Sestava 2 

Senior 

CVI 1* 

Soutěž dvojic 
Senior 1* 

Povinná 
sestava dvojic 

Volná sestava 
dvojic 

Bez druhého 
kola Ne 

CVI 2* 

Soutěž dvojic 
Senior 2* 

Volná sestava 
dvojic Ne Dle rozpisu Volná sestava 

dvojic 

CVI 3* 

Soutěž dvojic 
Senior 3* 

Volná sestava 
dvojic Ne Dle rozpisu Volná sestava 

dvojic 

Mistrovství 

Soutěž dvojic 
Senior 4* 

Volná sestava 
dvojic Ne 

12 nejlepších 
dvojic 

*) 

Volná sestava 
dvojic 

Junior 

CVIJ 1* 

Soutěž dvojic 
Junior 1* 

Povinná 
sestava dvojic 

Volná sestava 
dvojic 

Bez druhého 
kola Ne 

CVIJ 2* 

Soutěž dvojic 
Junior 2* 

Volná sestava 
dvojic Ne Dle rozpisu Volná sestava 

dvojic 

Mistrovství 

Soutěž dvojic 
Junior 3* 

Volná sestava 
dvojic Ne 

12 nejlepších 
dvojic 

*) 

Volná sestava 
dvojic 

*) Na Otevřeném kontinentálním mistrovství FEI musí proběhnout dvě kola. Ve druhém kole může 
startovat 12 nejlepších dvojic reprezentující kontinent z prvního kola. Všem voltižérům, kteří nejsou 
z daného kontinentu a umístili se na 12 místě a výše, bude také povoleno startovat ve druhém kole. 
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 1. kolo 2. kolo 

Senior Volná sestava Volná sestava 

Junior A, B Volná sestava Volná sestava 

Na národních závodech smí voltižéři předvést volnou sestavu v kroku. 

Článek 750 POVINNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ PRO SOUTĚŽ DVOJIC 1* 

750.1 V závodu dvojic 1* předvedou oba voltižéři v prvním kole povinnou sestavu. 

Povinné cviky a příchod, náskok a odskok jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí. 

Oba voltižéři tvořící dvojici vstupují do závodní arény společně. Druhý voltižér musí 
předvést povinnou sestavu okamžitě bez čekání na zvonek. 

Pro povinnou sestavu není stanoven časový limit. 

750.2 Povinná sestava dvojic (viz článek 744.2) 

Cviky, které jsou předvedeny: 

1. Náskok 
2. Základní sed 
3. Váha 
4. Stoj 
5. Zášvih s nohama u sebe 
6. Poloviční mlýn 
7. Předšvih v kontrasedu s nohama od sebe následován seskokem dovnitř 

Článek 751 VOLNÁ SESTAVA DVOJIC 

751.1 Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statické cviky musí být 
provedeny alespoň na tři cvalové kroky. 

Všichni voltižéři cvičící na stejném koni vstupují do závodní arény společně. Nikdo jiný 
s nimi do arény vstoupit nesmí. 

751.2 Volná sestava musí obsahovat alespoň 7 cviků, za které je možné udělit známku. Lehké 
cviky (E) se započítávají, ale nemají vliv na známku za obtížnost. 

Pokud je předvedeno méně cviků, než je požadováno, nebude udělena známka. 
V takovém případě musí rozhodčí u stolku A svolat sbor rozhodčích. Rozhodnutí 
o neudělení známky je v kompetenci rozhodčího u stolku A. 

751.3 Časový limit: 2 minuty. 

Článek 752 HODNOCENÍ SOUTĚŽE DVOJIC 

752.1 Povinná sestava dvojic 

1. Známka za „koně”. 

2. Tři známky za „cvičení”. 

Známky za povinnou sestavu jsou sečteny a součet těchto známek je vydělen 
počtem cviků. Výsledek je vydělen číslem 2. 

752.2 Volná sestava dvojic 

1. Známka za „koně”. 
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Pokud bude sestava předvedena v kroku, známky A1 a A2 se neudělí, známky A3, 
A4, A5 se hodnotí známkou 0 – 10. 

2. Dvě známky za „techniku”. 

Pokud je sestava předvedená v kroku, dělí se číslem 2. 

3. Známka za „umělecký dojem”. 

Pokud je sestava předvedená v kroku, dělí se číslem 2. 

752.3 Technika 

752.3.1 Na závodech CVI1** (junior a senior) zahrnuje známka za techniku pouze 
technické provedení volných cviků. 

752.3.2 Na závodech CVI2** a vyšších (junior a senior) je známka za techniku 
rozdělena do známky za technické provedení (70 %) a za obtížnost (30 %). 

1. Technické provedení 

a. Průměr srážek za každý cvik a přechod je odečten z maxima 10 bodů. 

b. Známka bude spočítána rozhodčím u stolku. 

c. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

2. Obtížnost – volná sestava dvojic 

a. Cviky jsou rozděleny podle obtížnosti do tří stupňů. 

b. Hodnotí se pouze 13 cviků s nejvyšší obtížností, a to takto: 

Těžké cviky    (D) 0.8 bodu  

Středně těžké cviky (M) 0.4 bodu  

Lehké cviky    (E) 0.0 bodu 

c. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

752.4 Umělecký dojem 

a. Známka za umělecký dojem ve volné sestavě je rozdělena do dvou částí, tj. 
kompozice volné sestavy (50 %) a choreografie (50 %). 

b. Kritéria pro hodnocení viz Směrnice pro rozhodčí. 

Článek 753 CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ DVOJIC 

753.1 Soutěž dvojic 1*: 

Známky ze dvou sestav jsou sečteny a vyděleny číslem 2. 

753.2 Soutěž dvojic 2* a 3*: 

Celkové známky ze dvou kol jsou sečteny a vyděleny číslem 2. 

753.3 V případě shody výsledků rozhoduje vyšší známka z první sestavy. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Povolená udidla 

Všechna níže uvedená udidla musí být použita v původním nezměněném stavu, 
tak jak byla vyrobena. 

 
Udidlo s kroužky nelomené gumové 

 

Udidlo s olivkami 

a) s roubíky 

b) bez roubíků 
 
 

Udidlo s kroužky tvaru „D“ jednou lomené 

 

Udidlo s kroužky 
 

 

 

 

Udidlo s kroužky 2x lomené 
 

 
 

 

Udidlo s lícními kroužky 

 

 

 

Udidlo s kroužky a rotačním mezičlánkem 
 

 
 

Udidlo s kroužky 2x lomené s rotujícím kolečkem v mezičlánku 



PRAVIDLA PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY 8. vydání platné od 31.3.2012 

 

45 

Příloha 2 Nánosníky 

Nánosníky musí být ploché. 

Jiné než kožené nánosníky nejsou povolené. U zkříženého mexického nánosníku je 
povolena malá spojka na křížení dvou kožených řemenů (nánosníku a podbradníku). 

 

 
 
 

Podpínací hannoverský nánosník  Obyčejný anglický nánosník 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irský nánosník s podepnutím   Zkřížený mexický nánosník 
 

 

 



Lonžovací zkouška koně/lonžéra 
Listina rozhodčího 

 
Závody, datum : ………………………….. Klub/oddíl:………………………………….... 

Lonžér: ……………………………………. Kůň:…………………………………………... 

Číslo licence:………………………………. Číslo licence:…………………………………. 

Úloha Koef. Body 

Nástup v klusu na střed kruhu, stát, pozdrav 
(rovné naklusání, klidné stání) 

1  

Vyvedení koně na kruh – krok 1x kolem 1  

Naklusání – pracovní klus 2x kolem 
(pravidelnost klusu, přesnost kruhu) 

1  

Nacválání – pracovní cval 2x kolem 
(klid, pravidelnost taktu) 

2  

Náskok voltižéra, provedení základního sedu a váhy na 4 cvalové skoky 
a odskok ven, kůň pokračuje ve cvalu 
 

2  

Pracovní cval 1x kolem 1  

Zastavení ze cvalu- 6 sekund nehybnost u rozhodčího u stolku A  
(přesnost zastavení) 

1  

Naklusání 1x kolem 1  

Přechod do kroku, zastavení, příchod ke koni, pozdrav ze středu kruhu 1  

Hodnocení vlivu lonžéra – hlasové pomůcky,lonž, bič, reakce koně na 
hudbu 

2  

Součet  

Konečná známka = součet : 13  

 

Rozhodčí - jméno  

A   

B   

C   

Průměrná známka  

Dosažené % z maximální známky  

Umístění  
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	V případě, že bude méně závodníků než 15, resp. 12, počet startujících v první skupině bude zredukován. Jestliže bude závodníků více než 15, resp. 12, počet startujících v první skupině vzroste (otevřené mistrovství Evropy).
	Ve druhém kole může být na jednom koni v jednom kole pouze jeden jednotlivec nebo dvojice. V případě, že kůň startuje více než jednou nebo lonžér lonžuje více než jednoho koně v jedné skupině, musí být mezi nimi alespoň jeden kůň. To bude rozhodnuto l...
	708.3.2 CVI: Pro startování ve druhém kole se bude ve skupinách losovat.
	Množství koní v každé skupině záleží na počtu kvalifikovaných koní.

	708.4 Oficiální startovní pořadí družstev

	Článek 709  LONŽÉR
	709.1 Na voltižních závodech tvoří lonžér, kůň a voltižér soutěžní tým.
	709.2 Lonžérovi musí být alespoň 18 let, aby mohl závodit na mezinárodních soutěžích. Horní věkový limit lonžérů není stanoven.
	709.3 Na rozdíl od Všeobecných pravidel platí následující: lonžér může mít jinou státní příslušnost než voltižní skupina, jednotlivec nebo dvojice.
	709.4 Lonžér může vyhrát pouze jednu medaili v každé jednotlivé soutěži na mistrovství (nejvyšší umístění).

	Článek 710 VEDOUCÍ EKIPY
	710.1 Vedoucímu ekipy musí být alespoň 18 let.
	710.2 Lonžér nebo národní trenér může být také vedoucím ekipy.
	710.3 Vedoucí ekipy je zodpovědný za chování svých sportovců během závodů. Oni a jejich národní federace jsou zodpovědní za jakékoliv škody, které způsobí.
	710.4 Vedoucí ekipy nebo jeho zástupce musí být ubytován společně s jeho juniorskými a dětskými sportovci.


	KAPITOLA II SOUTĚŽ
	Článek 711 VŠEOBECNÉ
	711.1 Během sestavy cválají koně na kruhu o minimálním průměru 15 m, nejlépe větším.
	711.2 Všechny sestavy musí být provedeny ve cvalu na správnou nohu (ne v kontra cvalu).
	711.3 Všechny sestavy všech kol musí být provedeny na stejném koni se stejným lonžérem. Jakmile již soutěž začala, nemůže být kůň ani lonžér nahrazen.
	711.4 Kůň nesmí být použit pro více než jednu skupinu a dva jednotlivce v rámci jednoho soutěžního dne. Čtyři jednotlivci se počítají stejně jako jedna skupina. Jedna dvojice se počítá jako dva jednotlivci.
	711.5 Soutěže musí být v odstupu nejméně jedné hodiny.
	711.6 V povinných sestavách musí voltižéři předvést předepsané cviky (viz Směrnice pro rozhodčí).
	711.7 Ve volné sestavě mají voltižéři příležitost ukázat své umění. Mohou naplánovat originální program, kde uplatní své schopnosti, projeví vlastní myšlenku a zaměření ve volných sestavách (Podrobnosti viz Směrnice pro rozhodčí).
	711.8 Technická sestava se skládá z pěti technických cviků a dodatečných cviků z volné sestavy, které si zvolil voltižér.
	711.9 Doporučuje se předvádět povinné sestavy s hudbou.
	711.10 Volná sestava a technická sestava musí být předvedena s hudbou.
	711.11 Hudba musí být poskytnuta OV v jakémkoli formátu, který je uveden v rozpisu. Výkon se má uskutečnit s koněm, a proto nejsou cvičení či taneční cviky na zemi povoleny.

	Článek 712  TYPY SOUTĚŽÍ
	712.1 Soutěž skupin
	712.1.1 Voltižní skupina se skládá z lonžéra, koně a šesti voltižérů.
	712.1.2 Všech šest voltižérů musí předvést všechny sestavy. Pokud předvede méně než šest voltižérů povinnou sestavu, za každý nepředvedený cvik obdrží nulu. Ve volné sestavě budou za každého voltižéra, který nenastoupí do sestavy, odpočteny body (viz ...
	712.1.3 Soutěž kategorie skupin se skládá z různých sestav v jednom nebo ve dvou kolech.
	712.1.4 Podrobnosti viz kapitola VI.

	712.2 Soutěž jednotlivců
	712.2.1 Jednotlivec voltižér je doprovázen pouze lonžérem a koněm.
	712.2.2 Soutěž kategorie jednotlivců se skládá z různých sestav v jednom nebo ve dvou kolech.
	712.2.3 Podrobnosti viz kapitola VII.

	712.3 Soutěž dvojic (Pas-de-Deux)
	712.3.1 Dvojice se skládá ze dvou cvičenců, lonžéra a koně.
	712.3.2 Soutěž dvojic 1 * obsahuje povinnou a volnou sestavu v jednom kole.
	712.3.3 Soutěž dvojic 2 * a vyšší obsahuje volnou sestavu v jednom nebo dvou kolech.
	712.3.4 V soutěžích dvojic mohou společně soutěžit i smíšené páry.
	712.3.5 Podrobnosti viz kapitola VIII.

	712.4 Oficiální soutěž družstev
	712.4.1 Oficiální soutěž družstev může být naplánována na CVI 1 *, CVI 2 * a CVI 3 *. V případě, že je na závodech naplánováno několik kategorií, může být jen jedna oficiální soutěž družstev v nejvyšší kategorii.
	712.4.2 Oficiální družstvo se skládá z nejvýše čtyř jednotlivců (muž a/nebo žena) a nejvýše dvou skupin a nejméně ze tří jednotlivců (muž a/nebo žena) a jedné skupiny stejné národnosti.
	712.4.3 Soutěž družstev se skládá z jedné volné sestavy.
	712.4.4 Bude započítán výsledek muže a ženy kategorie jednotlivců a soutěže skupin (1 *, 2 * nebo 3 *) z volné sestavy druhého kola. Ve druhém kole mohou soutěžit všichni členové družstva. U členů družstva, kteří se neprobojovali do druhého kola, bude...
	712.4.5 Pro konečný výsledek každého družstva se bude počítat nejlepší hodnocení dvou jednotlivců a jedné skupiny. V případě rovnosti bude rozhodovat vyšší hodnocení skupiny.


	Článek 713  OBLEČENÍ
	713.1 Veterinární prohlídka:
	713.2 Výkon:
	713.2.1 Jednotlivci musí mít startovní číslo na pravé paži nebo noze. Číslo je poskytováno OV.
	713.2.2 Voltižéři ze skupiny musí mít čísla 1 až 6 na pravé paži nebo noze nebo na zádech. Všechna startovní čísla by měla mít 10 až 12 cm na výšku, prostý design a měla by být snadno viditelná.
	713.2.3 Dresy voltižérů ze skupiny by měly mít zřejmý znak jednotnosti.
	713.2.4 Dresy skupin, jednotlivců a dvojic nesmí bránit v pohybu nebo ohrozit spolupráci voltižérů během výkonu. Dresy nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost cvičence nebo koně.
	713.2.5 Dresy nesmí zakrývat tvar a linii voltižérova těla při výkonu, a bránit tak rozhodčím při hodnocení.
	713.2.6 Dresy nesmí působit dojmem nahoty.
	713.2.7 Dres musí být přiléhavý a veškeré jeho části musí zůstat za všech okolností upevněny na těle. Dekorativní doplňky (včetně pásů, masek, šperků atd.) a rekvizity (včetně čepic, plášťů, holí, pomůcek atd.) jsou přísně zakázány.
	713.2.8 Jsou povoleny pouze boty s měkkou podrážkou.
	713.2.9 Kalhoty musí být zajištěny na noze a sukně se mohou nosit přes kalhoty nebo legíny.
	713.2.10 Oděv lonžéra by měl ladit s voltižérem.
	713.2.11 Nedodržení některého bodu výše bude potrestáno žlutou varovnou kartou.

	713.3 Vyhlášení vítězů:

	Článek 714  POZDRAV
	714.1 Při všech soutěžích musí cvičenec a lonžér pozdravit hlavního rozhodčího před výkonem a po výkonu jako důkaz zdvořilosti a v souladu se Všeobecnými pravidly.
	714.2 O vyloučení z důvodu nevykonání pozdravu může rozhodnout sbor rozhodčích.
	714.3 Rozhodčí u stolku A opětuje pozdrav.
	714.4 Přestože nástup, odchod a způsob pozdravu jsou ponechány na uvážení voltižérů, musí být důstojné a v souladu s mezinárodní soutěží.
	714.5 Ihned po odchodu z arény musí být uvolněny vyvazovací otěže. Pokud tak nebude učiněno, bude to považováno za týrání koně.

	Článek 715  ARÉNA
	715.1 Soutěžní prostor v aréně musí být nejméně 20 x 25 m. Povrch musí být měkký a pružný. V případě konání závodu v hale musí být její výška nejméně 5 m. Diváci musí být vzdáleni nejméně 11 m od středu kruhu (na mistrovstvích nejméně 13 m).
	715.2 Opracoviště je povinné a musí splňovat výše uvedené parametry, ale je doporučeno na něm mít tři a více rozcvičovacích kruhů. Na mistrovství jsou povinné alespoň tři. Pokud se závod odehrává v hale, musí být všem soutěžícím umožněno trénovat uvnitř.
	715.3 K dispozici musí být alespoň jeden vhodný prostor pro opracování koně v sedle v těsné blízkosti závodní arény / opracoviště v době, kdy je voltižní aréna otevřena voltižérům pro trénink a rozcvičování.
	715.4 Rozhodčí jsou umístěni na vyvýšených podstavcích (A, B, C a D) asi 50 až 60 cm nad úrovní kruhu, aby měli dobrý rozhled po aréně.
	715.5 Stůl rozhodčích by měl být alespoň 11 m (ale raději 13 až 15 m) od středu kruhu. Diváci mají být přiměřeně daleko od rozhodčích.
	715.6 Časoměřič (alespoň osmnáctiletý) musí být přítomen vedle předsedy sboru rozhodčích, pokud si jej vyžádal.

	Článek 716 MĚŘENÍ ČASU / zvonek
	716.1 Do 30 sekund po zazvonění zvonku je nutno vstoupit do arény, voltižéři a lonžér musí pozdravit.
	716.2 Před zahájením cvičení musí kůň klusat na kruhu, dokud rozhodčí nezazvoní. Nejpozději do 30 sekund po zazvonění zvonku musí být zahájen první cvik.
	716.3 Čas sestavy se začne měřit v okamžiku, kdy se voltižér dotkne voltižních madel, dečky nebo koně, a končí s časovým limitem.
	716.4 Maximální doba pro každou sestavu je uvedena v kapitole VI až VIII.
	716.5 Zvonek používá rozhodčí u stolku A pro signalizaci voltižérům. Používá se při těchto příležitostech:
	716.5.1 dává signál ke vstupu do arény;
	716.5.2 dává signál k zahájení sestavy. Je-li v povinných sestavách více než jeden voltižér soutěžící na stejném koni, další voltižér začne svůj výkon bezprostředně po odskoku předchozího cvičence, aniž by čekal na signál;
	716.5.3 oznamuje konec časového limitu;
	716.5.4 dává znamení, že čas a hudba se zastavuje po pádu a voltižér není schopen pokračovat okamžitě nebo se vrací do řady.  Sestava musí být i nadále do 30 sekund po signálu obnovena;
	716.5.5 dává signál k zastavení voltižéra nebo výkonu, když kůň vykazuje známky neobvyklého chování, je mimo kontrolu nebo nebezpečný pro voltižéra;
	716.5.6 dává signál k zastavení voltižéra nebo předvedení sestavy v nepředvídaných okolnostech, které zahrnují opravy nebo úpravy postrojů nebo jiné situace, které vyžadují okamžitou pozornost. Měření času a hudba se zastaví. Do 30 sekund po signálu m...
	716.5.7 po přerušení časomíry se začne měřit čas znovu, když se voltižér dotkne voltižních madel, dečky nebo koně.

	716.6 V nejasných situacích spolu mohou rozhodčí u stolku A a/nebo lonžér/voltižér komunikovat.
	716.7 Pokud cvik začal těsně před časovým limitem, může být cvik nebo kombinace cviků dokončena. Pokud je odskok zahájen okamžitě bez dalšího cvičení, může být zahrnut do hodnocení z technického či uměleckého hodnocení bez penalizace. Pokud jiné cviče...


	KAPITOLA III – VOLTIŽNÍ KŮŇ
	Článek 717  VĚK KONÍ
	717.1 Na mezinárodních závodech musí být voltižní koně nejméně sedmiletí.

	Článek 718  PASY KONÍ FEI
	Článek 719  POSTROJ VOLTIŽNÍHO KONĚ
	719.1 Veškeré postrojení musí být použito v původním stavu. Vyloučením bude potrestáno použití jiného postrojení, případně jeho upevnění jiným způsobem, než je zde popsáno.
	719.2 Postroj koně v závodní aréně bude vypadat takto:
	719.2.1 Udidlo s hladkým stihlem, s ne více než 2 klouby. Gumová stihla jsou povolena. Pokud se používá pevné udidlo (bez kloubů), musí být flexibilní (viz příloha 1).
	719.2.2 Dvě boční vyvazovací otěže. (Průvlečné a pomocné otěže nejsou povoleny).
	719.2.3 Voltižní pás s poduškou a podbřišníkem. Voltižní pás má dva pevné úchyty (madla) se dvěma smyčkami, každou na jedné straně. Jeden další krátký pás z kůže může být upevněn mezi vnitřními okraji pravého a levého madla.
	719.2.4
	719.2.5 Lonžovací otěže (lonž) a lonžovací bič.
	719.2.6 Konec otěží/lonže musí být připojen k vnitřnímu kruhu udidla (ne přes hlavu nebo na vnějším kruhu udidla) nebo lonžovacímu obnosku.
	719.2.7 Bandáže a/nebo chrániče nohou jsou volitelné.
	719.2.8 Chrániče uší a zátky jsou povoleny.
	719.2.9 Zádová dečka je povinná. Gelové podložky jsou povoleny.
	719.2.10 Zádové dečky, které mohou být kdykoliv kontrolovány komisařem a/nebo rozhodčím, musí mít tyto rozměry:
	 max. 80 cm od zadní hrany voltižního pásu dozadu
	 max. 30 cm od přední hrany voltižního pásu ke krku
	 max. 90 cm ze strany na stranu měřeno na obou stranách v nejnižším bodě; pokud je kontrola na koni, může být povolena tolerance, která nepřesahuje 3 cm, tedy 93 cm
	 max. 3 cm silná, včetně povlaku
	 max. celková délka 1.10 m s ne více než 25 cm před voltižním pásem
	719.2.11 Lonžovací obnosky jsou povoleny.
	719.2.12 Voltižní pás a zádová dečka mohou být změněny ze sestavy na sestavu.

	719.3 Komisař je oprávněn kontrolovat udidlo každého koně bezprostředně po opuštění arény a jakékoliv nesrovnalosti budou potrestány okamžitým vyloučením.
	719.4 Postroj koně na opracovišti bude v souladu s článkem 719.2 s následujícími doplňky:
	719.4.1 Je povoleno použít pomocné otěže.
	719.4.2 Při opracování koně v sedle je povoleno pákové uzdění.

	719.5 Každý člen delegace potvrzený v definitivní přihlášce NF, smí opracovávat koně v sedle. Při opracování je povinná vhodná obuv a ochranná pokrývka hlavy (helma) s tříbodovým úchytem.
	719.6 Identifikační číslo
	Kůň nosí identifikační číslo přidělené pořadatelem při příjezdu po celou dobu soutěže. Od okamžiku příjezdu až do ukončení akce musí kůň toto číslo nosit při soutěži a kdykoli během práce v rámci výkonu a pohybu po závodišti, i když je pouze ručně vod...

	Článek 720 zneužITÍ koní, MEDIKAČNÍ A ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA
	Článek 721  zabezpečení stájí
	Článek 722  KONTROLA koní
	722.1 Před první soutěží prohlédnou koně veterinární delegát (na mistrovství veterinární komise) a člen sboru rozhodčích (nejlépe předseda) v souladu s Veterinárními pravidly.
	722.2 Koně může předvádět každý člen ekipy uvedený v přihlášce od NF.
	722.3 V průběhu soutěže má sbor rozhodčích možnost kontrolovat nebo vyloučit koně, který je chromý nebo ve špatném stavu poté, co rozhodčí u stolku A zazvonil.
	722.4 Koně, kteří byli vyloučeni v konkrétním závodním dni, ale se kterými je také naplánováno účastnit se dalších soutěží ve stejný nebo následující den, musí být znovu zkontrolováni veterinárním delegátem za přítomnosti člena sboru rozhodčích (nejlé...
	722.5 Veterinární delegát a/nebo hlavní komisař musí předsedovi sboru rozhodčích hlásit, pokud nějaký kůň na opracovišti vykazuje známky, že není zcela v pořádku.


	KAPITOLA IV – FUNKCIONÁŘI NA VOLTIŽNÍCH ZÁVODECH
	Článek 723  FUNKCIONÁŘI
	723.1 Sbor rozhodčích
	723.1.1 Na všech mezinárodních soutěžích se musí sbor rozhodčích skládat minimálně ze čtyř členů s výjimkou CVI1 *- CVIJ/CH1 *, kdy se sbor může sestávat minimálně ze dvou členů. Rozhodčí jsou jmenováni OV.
	723.1.2 Na mistrovství se musí sbor rozhodčích skládat minimálně z šesti členů. Rozhodčí jsou jmenováni FEI.
	723.1.3 Význam hvězdiček u rozhodčích:
	Rozhodčí FEI 4 * – původně rozhodčí O
	Rozhodčí FEI 3 * - původně rozhodčí I
	Rozhodčí FEI 2 * - původně rozhodčí C
	Rozhodčí FEI 1 * - národní rozhodčí registrovaný FEI
	723.1.4 Minimální požadavky:
	723.1.5 Každému rozhodčímu musí být k dispozici pomocník, který mluví a píše stejným oficiálním jazykem jako rozhodčí (v angličtině nebo francouzštině).
	723.1.6 Rezervní rozhodčí: jeden rezervní rozhodčí musí být jmenován na mistrovství, když je jmenováno pouze šest členů sboru pro případ, že jeden z rozhodčích by se nemohl zúčastnit. Rezervní rozhodčí by měl být přítomen na závodech, kdykoli je to mo...
	723.1.7 Předseda sboru rozhodčích (na mistrovství společně s technickým delegátem) rozhodne o umístění rozhodčích (viz Směrnice pro rozhodčí).

	723.2 Zahraniční rozhodčí
	723.2.1 Na mistrovstvích je zahraniční rozhodčí jmenován FEI a jedná jménem FEI.
	723.2.2 Předseda nebo člen sboru je považován za zahraničního rozhodčího, pokud je jiné národnosti, než ve které zemi se mezinárodní akce koná. Úlohou zahraničního rozhodčího je práce v zastoupení FEI, aby soutěž probíhala podle pravidel FEI a byla v ...

	723.3 Zahraniční technický delegát
	723.3.1 Na mistrovství jmenuje FEI zahraničního technického delegáta.
	723.3.2 Technický delegát musí schválit technická a administrativní opatření pro provádění akce: pro závodní a mimozávodní prostor, prostor pro zkoušky a kontroly koní, ustájení koní, ubytování sportovců a pořadatele závodů.
	723.3.3 Až do té doby, než technický delegát sdělí sboru rozhodčích, že je spokojen se všemi předpisy, bude autorita technického delegáta absolutní. Poté technický delegát bude i nadále dohlížet na technické a administrativní vedení akce a bude radit ...

	723.4 Veterinární komise a veterinární delegát FEI
	723.4.1 Pro mistrovství jmenuje FEI zahraničního veterinárního delegáta, který je součástí veterinární komise. Ostatní členové jsou jmenováni jako hosté NF/OV.
	723.4.2 Na všech typech soutěží je veterinární delegát jmenován pořadatelskou NF/OV.

	723.5 Hlavní komisař
	723.5.1 Hlavní komisař je zodpovědný za pořadatelskou organizaci celé akce.
	723.5.2 Hlavní komisař musí zajistit zabezpečení stájí, které je dostatečné pro úroveň události.
	723.5.3 Hlavní komisař pomáhá OV výboru, sboru rozhodčích a technickému delegátu zajistit hladký průběh všech definovaných funkcí v průběhu soutěže, jako je zahajovací a závěrečný ceremoniál a všechny potřebné funkce organizované v rámci soutěže.
	723.5.4 Pro mistrovství jmenuje FEI jednoho komisaře stupně III, dva komisaři stupně I musí být navíc jmenováni OV.
	723.5.5 Na CVI 3* musí být jmenován OV jeden komisař stupně II a jeden stupně I.
	723.5.6 Na CVI 2* musí být jmenován OV jeden komisař stupně II.
	723.5.7 Na CVI 1* * musí být jmenován OV jeden komisař stupně I.

	723.6 Odvolací komise
	723.6.1 Na všech CVI je odvolací komise volitelná a může být jmenována OV.
	723.6.2 Na mistrovství FEI jmenuje FEI odvolací komisi včetně předsedy.


	Článek 724  NÁKLADY A PRIVILEGIA
	724.1 Závody CVI
	724.2 Mistrovství FEI
	724.2.1 NF jsou odpovědné za cestovní náklady vedoucího ekipy, sportovců, ošetřovatelů a koní, lonžérů, doprovodu, reprezentačního trenéra a týmového veterináře při příjezdu a odjezdu z místa konání mistrovství.
	724.2.2 Pro organizační výbor platí ustanovení článku 724.1, ale s následujícím minimem:
	 Zajištění ustájení a krmiva pro koně.
	724.2.3 Privilegia se udělují od jednoho dne před konáním akce až do jednoho dne poté. Všem sportovcům musí být nabídnuta stejná práva, výhody a privilegia.
	724.2.4 Přepravní a Veterinární poplatky za vstup a opuštění hranice pořádající země a/nebo závodiště jsou zajištěny a zaplaceny organizačním výborem.


	Článek 725  předávání cen
	725.1 V každém závodě musí být udělena cena za každou započatou soutěž družstev a/nebo jednotlivců a/nebo dvojic s jejich lonžéry s minimálně 5 umístěnými. Všichni cvičenci by měli obdržet malý suvenýr.
	725.2 Na mistrovství FEI budou medaile uděleny za první, druhé a třetí místo:
	 Muži jednotlivci a jejich lonžéři
	 Ženy jednotlivkyně a jejich lonžéři
	 Skupiny a jejich lonžéři
	 Dvojice a jejich lonžéři

	Článek 726 slavnostní předávání cen
	726.1 Předávání cen by mělo proběhnout s náležitou důstojností a maximální obřadností.
	726.2 Účast na slavnostním vyhlášení umístěných sportovců je povinná. Pokud tak někdo neučiní, znamená to ztrátu ceny (stužka, plaketa, cena v naturáliích, finanční výhra). Výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze předseda sboru rozhodčích / zahran...
	726.3 Oblečení sportovců a postroj koně viz článek 713.
	726.4 Během předávání cen mohou mít koně na sobě předváděcí deky.
	726.5 Stužky by měly být umístěny na uzdečky koní před vyhlášením výsledků.
	726.6 Předseda sboru rozhodčích nebo hlavní rozhodčí musí být přítomen a podílet se na slavnostním vyhlášení a v případě potřeby schvalovat výjimky z výše uvedeného postupu.
	726.7 Nedbalost nebo nezodpovědné chování může vést k udělení žluté karty jako varování. Akty hrubé nezodpovědnosti nebo nedbalosti vedoucí k nehodě budou oznámeny na právní úsek FEI pro další opatření. Viz Směrnice pro rozhodčí.

	Článek 727  ŽLUTÁ KARTA
	727.1 Pokud dojde k jakémukoliv špatnému zacházení s koněm nebo nevhodnému chování k oficiálním osobám nebo komukoliv spojenému se závodem, předseda sboru rozhodčích, předseda odvolacího výboru nebo hlavní komisař FEI je oprávněn použít jako alternati...
	727.2 Opracování koně v sedle bez ochranné pokrývky hlavy a/nebo vhodné obuvi bude potrestáno žlutou varovnou kartu.

	Článek 728 NEDOVOLENÁ POMOC
	728.1 Jakýkoli fyzický zásah třetí strany, která nepatří do závodu, od vstupu do arény až do doby odchodu z arény, ať vyžádaný nebo nevyžádaný, jehož cílem by bylo pomoci sportovci nebo jeho koni, se považuje za nedovolenou pomoc.
	728.2 Při provádění sestav nesmí být kromě lonžéra na závodním kruhu žádná další osoba. Další voltižér smí vstoupit do kruhu, když předchozí voltižér začíná poslední seskok. Dřívější vstup se považuje za nedovolenou pomoc.

	Článek 729  VYLOUČENÍ
	729.1 Pokud není stanoveno jinak v pravidlech nebo v podmínkách soutěže, vyloučení znamená, že voltižér a kůň nesmí pokračovat ve stávající soutěži.
	V následujících odstavcích jsou stanoveny důvody, pro které jsou voltižéři vyloučeni ze všech soutěží;
	729.2 V těchto případech musí sbor rozhodčích uplatnit vyloučení:
	729.2.1 Zahájení sestavy před signálem – dotknutím se madla, dečky nebo koně;
	729.2.2 Použití jiného postrojení, než je popsáno v článku 719;
	729.2.3 Zahájení sestavy po jejím přerušení signálem rozhodčího bez vyčkání na signál zazvoněním zvonku;
	729.2.4 Voltižér a/nebo kůň opustí arénu bez svolení sboru rozhodčích, i před zahájením cvičení;
	729.2.5 Zranění voltižéra nebo koně, které mu brání v dokončení soutěže, výjimkou je úraz člena skupiny;

	729.3 Vyloučení je ponecháno na rozhodnutí sboru rozhodčích v těchto případech:
	729.3.1 Nenastoupení do arény do 30 sekund poté, co zazní zvonek;
	729.3.2 Po uplynutí více než 30 sekund od zazvonění zvonku po klusovém kolečku, po kterých je nutno zahájit první sestavu;
	729.3.3 V případě všech fyzických nedovolených pomocí;
	729.3.4 Nepřerušení sestavy, zazněl-li během ní zvonek;
	729.3.5 Nedovolené chování koně během cvičení - vyloučení voltižéra/voltižérů cvičících na tomto koni;
	729.3.6 Nedovolené chování koně před výkonem nebo po výkonu – vyloučení všech voltižérů nastoupených na kruhu a startujících na tomto koni;
	729.3.7 Po uplynutí více než 30 sekund od zazvonění zvonku poté, co voltižér ztratil kontakt s koněm (viz čl. 716.5.7);
	729.3.8 Po přerušení sestavy za nepředvídatelných okolností po více než 30 sekundách po signálu, který byl dán k pokračování v sestavě (viz čl. 716.5.6);
	729.3.9 Pokud se sbor rozhodčích domnívá, že kůň nebo voltižér nejsou z nějakého důvodu schopni pokračovat v soutěži;
	729.3.10 V případě cvičení či tanečních pohybů na zemi;
	729.3.11 Při překročení časového limitu sestavy a setrvání na koni po dobu delší než 10 sekund;


	Článek 730 DISKVALIFIKACE
	730.1 Diskvalifikace znamená, že voltižér a jeho kůň či koně jsou diskvalifikováni ze soutěže nebo z celé akce. Diskvalifikace může být uplatněna zpětně.
	730.2 Sbor rozhodčích může diskvalifikovat voltižéra a/nebo koně v následujících případech:
	730.2.1 Cvičení koní v aréně bez svolení sboru rozhodčích;
	730.2.2 Všechny případy zneužití koně a/nebo špatného zacházení s ním, nahlášené členem sboru rozhodčích, členem odvolací komise nebo komisařem;
	730.2.3 Všechny případy stanovené ve Všeobecných pravidlech;
	730.2.4 Koně krvácející ze slabiny, z úst, z nosu, nebo se znaky nadměrného používání biče kdekoli na koni (pokud se objeví krev v ústech koně v méně závažných případech, například pokud se kůň kousl do jazyka nebo pysků, mohou rozhodčí povolit umytí ...
	730.2.5 Neregistrovaní voltižéři, lonžéři a/nebo koně budou ze závodu diskvalifikováni (viz Všeobecná pravidla odst. 113).



	KAPITOLA V  – HODNOCENÍ
	Článek 731  VŠEOBECNÉ
	731.1 Za každou sestavu rozhodčí udělují čtyři známky, které mají stejnou váhu a hodnotí jimi specifické nároky jednotlivých typů sestav.
	731.2 Povinná sestava:
	731.3 Volná sestava:
	731.4 Technická sestava:
	731.5 Pokud se sbor skládá ze čtyř rozhodčích, každý rozhodčí dává jednu známku.
	731.6 Pokud se sbor skládá z více než 4 rozhodčích, až čtyři známky se budou udělovat dvakrát. Ve výsledkových listinách bude jako hodnocení uveden průměr z obou známek. Rozdělení rozhodčích pro větší sbor rozhodčích je uvedeno v příloze č. I Směrnic ...

	Článek 732  ZNÁMKY
	732.1 Maximální počet bodů je 10,0. Hodnotit je možno na desetiny bodu.
	732.2 Následující známky platí pro všechna hodnocení:
	732.3 Všechny vypočítané průměry a konečné výsledky budou zaokrouhleny na tři desetinná místa (tj. 0,0011-0,0014 dolů, 0,0015-0,0019 nahoru).

	Článek 733 HODNOCENÍ KONĚ
	733.1 Hodnocení koně začíná vstupem do arény a končí posledním seskokem.
	733.2 Je-li v soutěži více než jeden voltižér nebo dvojice na jednom koni, bude celkový dojem při vstupu a pozdravu započítáván pro všechny voltižéry na tomto koni.
	733.3 Kritéria pro hodnocení koně viz Směrnice pro rozhodčí.
	733.4 Listina rozhodčích FEI pro hodnocení koně je k dispozici ke stažení na webových stránkách FEI.

	Článek 734 HODNOCENÍ CVIČENÍ
	734.1 Jsou hodnoceny všechny požadované cviky.
	734.2 Kritéria pro hodnocení cvičení viz Směrnice pro rozhodčí.

	Článek 735 HODNOCENÍ TECHNIKY
	735.1 Do celkové známky za techniku je započítáno hodnocení obtížnosti (je-li v sestavě požadováno) a provedení volné sestavy.
	735.2 Kritéria pro hodnocení techniky viz Směrnice pro rozhodčí.

	Článek 736 HODNOCENÍ UMĚLECKÉHO DOJMU
	736.1 Ve známce za umělecký dojem je hodnocena kompozice a choreografie sestavy.
	V technické sestavě bude hodnoceno také předvedení dalších cviků.
	736.2 Kritéria pro hodnocení uměleckého dojmu viz Směrnice pro rozhodčí.

	Článek 737 LISTINY ROZHODČÍCH
	737.1 Rozhodčí známky za hodnocení udělují dle listin rozhodčích.
	737.2 Veškeré opravy v listinách musí být podepsány rozhodčím, který učinil opravu. Hodnocení rozhodčích musí být zaznamenána inkoustem.
	737.3 Listiny obsahují sloupec pro poznámky rozhodčího, kam by měl rozhodčí, pokud je to možné, uvést důvod svého úsudku. Doporučuje se tyto poznámky uvádět při ohodnocení známkou 5 a nižší.
	737.4 Originály výsledkových listin rozhodčích by měly být po soutěži předány sportovcům.
	737.5 Kancelář závodů by měla vytvořit kopie výsledkových listin.
	737.6 Všechny listiny rozhodčích FEI jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách FEI.


	KAPITOLA VI  - SOUTĚŽE SKUPIN
	Článek 738 SOUTĚŽNÍ KOLA
	738.1 Soutěž skupin se skládá ze dvou kol. Na závodech CVI1* je druhé kolo nepovinné. První kolo je kvalifikační a druhé kolo je finálové.
	738.2 Soutěž skupin se skládá z následujících sestav:

	Článek 739 POVINNÉ SESTAVY SKUPIN
	739.1 Povinné cviky a příchod, náskok a odskok jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí.
	Voltižér s číslem 1 začne, druhý následuje atd.
	Čas povinné sestavy: 6 minut
	739.2 Povinná sestava skupin 1
	Cviky, které jsou předvedeny:
	739.3 Povinná sestava skupin 2
	Cviky, které jsou předvedeny:
	739.4 Povinná sestava skupin 3
	Cviky, které jsou předvedeny:

	Článek 740 VOLNÁ SESTAVA SKUPIN
	740.1 Každý voltižér musí předvést alespoň jeden cvik.
	Na koni nesmí být ve stejný okamžik víc než tři voltižéři. Alespoň dva musí zůstat v kontaktu s koněm, jinak není za tyto části cviku započtena známka.
	Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statický cvik musí trvat nejméně tři cvalové kroky.
	Dynamický cvik může být do známky za obtížnost započítán, pouze pokud jde o cvik, během jehož provádění je těžiště voltižéra ve vztahu ke koni v pohybu.
	Náskoky a seskoky provedené s pomocí ze země se nezapočítávají.
	740.2 Časový limit: 4 minuty
	740.3 Volná sestava skupin 1
	Volná sestava skupin 1 smí obsahovat jednoduché, dvojité i trojité cviky, maximálně šest statických trojitých cviků. Započteno bude 20 volných cviků.
	740.4 Volná sestava skupin 2
	Volná sestava skupin 2 obsahuje jednoduché, dvojité i trojité cviky. Započteno bude 25 volných cviků.

	Článek 741 HODNOCENÍ SKUPIN
	741.1 Povinná sestava skupin
	741.2 Volná sestava skupin
	741.3 Hodnocení za techniku
	741.3.1 Na závodech CVI1**(Junior a Senior) zahrnuje známka za techniku pouze technické provedení volných cviků.
	741.3.2 Na závodech CVI2** a vyšších (Junior a Senior) je známka za techniku rozdělena do známky za technické provedení (70 %) a za obtížnost (30 %).

	741.4 Umělecký dojem

	Článek 742  CELKOVÁ ZNÁMKA SKUPIN
	742.1 Konečné známky ze tří sestav jsou sečteny a vyděleny číslem 3.
	742.2 Skupinám nekvalifikovaným do druhého kola se konečné známky z první a druhé sestavy sečtou a vydělí číslem 2.
	742.3 V případě shodných celkových známek rozhoduje vyšší známka za povinnou sestavu v prvním kole.


	KAPITOLA VII – Soutěže jednotlivců
	Článek 743  SOUTĚŽNÍ KOLA
	743.1 Soutěže jednotlivců se skládají ze dvou kol. Na závodech CVI1* je druhé kolo nepovinné. První kolo je kvalifikační a druhé kolo je finálové.
	743.2 Soutěže jednotlivců se skládají z následujících sestav:

	Článek 744 POVINNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ
	744.1 Povinné cviky a příchod, náskok a odskok jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí.
	Všichni voltižéři cvičící na stejném koni vstupují do závodní arény společně. Nikdo jiný s nimi do arény vstoupit nesmí. Všichni voltižéři musí cvičit jeden za druhým bez čekání na signál zvonku.
	Pro povinnou sestavu není časový limit.
	744.2 Povinná sestava jednotlivců 1
	Cviky, které jsou předvedeny:
	744.3 Povinná sestava jednotlivců 2
	Cviky, které jsou předvedeny:
	744.4 Povinná sestava jednotlivců 3
	Cviky, které jsou předvedeny:

	Článek 745 VOLNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ
	745.1 Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statické cviky musí být provedeny alespoň na tři cvalové kroky.
	Všichni voltižéři startující na stejném koni vstupují do závodní arény společně. Nikdo jiný s nimi do arény vstoupit nesmí.
	Časový limit: 1 minuta
	745.2 Volná sestava musí obsahovat alespoň 7 cviků, za které je možné udělit známku. Lehké cviky (E) se započítávají, ale nemají vliv na známku za obtížnost.
	Pokud je předvedeno méně cviků, než je požadováno, nebude udělena známka. V takovém případě musí rozhodčí u stolku A svolat sbor rozhodčích. Rozhodnutí o neudělení známky je v kompetenci rozhodčího u stolku A.

	Článek 746 TECHNICKÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ
	746.1 Technická sestava jednotlivců
	Technická sestava se skládá z 5 technických cviků a dodatečných volných cviků, zvolených voltižérem. Technické cviky mohou být předvedeny v libovolném pořadí.
	746.2 Technické cviky jsou z dané kategorie pohybových dovedností:
	746.3 Cviky jsou popsány ve Směrnicích pro rozhodčí.
	746.4 Voltižní výbor FEI může určit nové cviky, které budou zveřejněny na webových stránkách FEI minimálně 6 měsíců před tím, než vstoupí v platnost.
	746.5 Všichni voltižéři startující na stejném koni vstupují do závodní arény společně. Nikdo další s nimi do arény vstoupit nesmí.
	746.6 Časový limit: 1 minuta

	Článek 747 HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ
	747.1 Povinná sestava jednotlivců
	747.2 Volná sestava jednotlivců
	747.3 Technická sestava jednotlivců
	747.4 Technika
	Na závodech CVI1** (junior a senior) zahrnuje známka za techniku pouze technické provedení volných cviků.
	Na závodech CVI2** a vyšších (junior a senior) je známka za techniku rozdělena do známky za technické provedení (70 %) a za obtížnost (30 %).
	747.5 Technické provedení
	747.6 Obtížnost - volná sestava jednotlivců
	747.7 Umělecký dojem
	Volná sestava jednotlivců

	Článek 748 CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ
	748.1 Kromě CVI3* jsou v prvním kole výsledné známky za dvě sestavy sečteny a vyděleny číslem 2.
	Ve druhém kole jsou výsledné známky dvou sestav sečteny a vyděleny číslem 2. Celková známka je průměrem obou kol.
	Na závodech CVI3* jsou sečteny všechny tři známky a vyděleny číslem 3.
	748.2 V případě shody výsledků rozhoduje vyšší známka z první sestavy v prvním kole.


	KAPITOLA VIII   – SOUTĚŽE DVOJIC
	Článek 749  SOUTĚŽNÍ KOLA
	749.1 Na závodech CVI 1* and CVIJ1*  se soutěže dvojic skládají z jednoho kola se dvěma sestavami.
	749.2 Na všech ostatních závodech CVI se soutěže dvojic skládají ze dvou kol. První kolo je kvalifikační a druhé kolo je finálové.
	749.3 Soutěže dvojic skládají z následujích sestav:
	749.4

	Článek 750 POVINNÁ SESTAVA JEDNOTLIVCŮ PRO SOUTĚŽ DVOJIC 1*
	750.1 V závodu dvojic 1* předvedou oba voltižéři v prvním kole povinnou sestavu.
	750.2 Povinná sestava dvojic (viz článek 744.2)
	Cviky, které jsou předvedeny:

	Článek 751 VOLNÁ SESTAVA DVOJIC
	751.1 Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statické cviky musí být provedeny alespoň na tři cvalové kroky.
	751.2 Volná sestava musí obsahovat alespoň 7 cviků, za které je možné udělit známku. Lehké cviky (E) se započítávají, ale nemají vliv na známku za obtížnost.
	751.3 Časový limit: 2 minuty.

	Článek 752 HODNOCENÍ SOUTĚŽE DVOJIC
	752.1 Povinná sestava dvojic
	752.2 Volná sestava dvojic
	752.3 Technika
	752.3.1 Na závodech CVI1** (junior a senior) zahrnuje známka za techniku pouze technické provedení volných cviků.
	752.3.2 Na závodech CVI2** a vyšších (junior a senior) je známka za techniku rozdělena do známky za technické provedení (70 %) a za obtížnost (30 %).

	752.4 Umělecký dojem

	Článek 753 CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ DVOJIC
	753.1 Soutěž dvojic 1*:
	Známky ze dvou sestav jsou sečteny a vyděleny číslem 2.
	753.2 Soutěž dvojic 2* a 3*:
	Celkové známky ze dvou kol jsou sečteny a vyděleny číslem 2.
	753.3 V případě shody výsledků rozhoduje vyšší známka z první sestavy.



