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PRAVIDLA VYTRVALOSTNÍCH SOUTĚŽÍ  

Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České 
jezdecké federace od 1.dubna 2009. Všechna dřívější pravidla, směrnice 
či jiné texty, týkající se shodných předmětů, vydaná před tímto datem, 
ztrácejí platnost. Pravidla jsou obsahovým překladem mezinárodních 
pravidel FEI -Rules for Endurance Riding, jejich 7.vydání platné od 
1.ledna 2011. Tato pravidla se přiměřeně aplikují na všechny národní 
vytrvalostní soutěže. V národních soutěžích musí být tato pravidla 
uplatňována ve spojení s Všeobecnými pravidly ČJF o.s., Veterinárními 
pravidly ČJF o.s. a všemi dokumenty a doplňky.  

Články, odstavce označené N  jsou články, odstavce a texty jen pravidel 
ČJF o.s.. 

Ačkoliv tento ucelený svazek předkládá podrobná pravidla FEI, musí být 
čten ve spojení se Stanovami, Všeobecnými pravidly a Veterinárními 
pravidly. 

V těchto pravidlech nemohou být uvedeny všechny eventuality. V 
případě nepředvídatelných nebo výjimečných okolností má sbor 
rozhodčích a veterináři povinnost přijmout rozhodnutí ve sportovním 
duchu a přitom se přiblížit co možná nejvíce k intencím těchto pravidel  
a Všeobecných pravidel FEI. 
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Preambule  

Tato  pravidla  vytrvalostního ježdění vstupují v platnost od 1. dubna 
2011. Ostatní texty týkající se stejného předmětu (jiná vydání a 
všechny ostatní oficiální dokumenty) dříve vydané‚ pozbývají platnost 
od tohoto data. 

I když tento text představuje podrobná pravidla FEI pro mezinárodní 
závody, musí se uplatňovat v souladu se stanovami, všeobecnými a 
veterinárními pravidly. Není možné vyjádřit v pravidlech všechny 
představitelné možnosti. Jestliže není pravidlo, které by se mohlo použít 
při zvláštních okolnostech a nejblíže možný výklad případného pravidla 
by vyústil ve zřejmou nespravedlnost, je povinností odpovědných osob 
rozhodnout podle zdravého rozumu a „fair play“, s použitím všech 
dostupných technických možností včetně oficiálních videozáznamů ( 
oficiální videozáznam je záznam pořízený TV nebo jinou společností 
určenou organizačním výborem ) a tak se co nejtěsněji držet záměrů 
těchto i všeobecných pravidel jezdeckého sportu. 
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KODEX CHOVÁNÍ FEI 

PRO POHODU KONĚ 

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) požaduje, aby všichni účastníci 
jezdeckého sportu, dodržovali kodex chování FEI, a aby uznali a 
akceptovali, že zdraví a pohoda koně musí být vždy prvořadá a nikdy 
nesmí být podřízena soutěžním nebo komerčním vlivům. 

1. Ve všech stupních přípravy a tréninku soutěžních koní musí mít 
pohoda koně přednost před všemi ostatními požadavky. K tomu 
patří dobré vedení koně, správné tréninkové metody, 
ošetřování, krmení a doprava. 

2. Koně a jezdci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, musí být 
způsobilí a v dobrém zdravotním stavu. Zejména je třeba 
sledovat užívání léků, chirurgické zákroky, které mohou ohrozit 
pohodu nebo bezpečnost, březost klisen nebo zneužití pomůcek. 

3. Soutěž nesmí narušit pohodu koně. To zahrnuje pečlivou 
pozornost soutěžnímu areálu, povrchu terénu, stavu počasí, 
ustájení, bezpečnost stanoviště a způsobilost koně k 
další dopravě po soutěži. 

4. Všechna snaha musí být činěna s cílem poskytnout koni po 
soutěži řádné ošetření a po skončení závodní kariéry se musí 
koni dostat humánního zaopatření. To pokrývá řádnou 
veterinární péči, dobré ošetření případných zranění ze závodů, 
vhodnou výslužbu nebo případně humánní utracení. 

5. FEI naléhá na všechny účastníky tohoto sportu, aby se snažili 
dosáhnout co nejvyššího stupně výcviku a vzdělání v oblasti 
jejich činnosti. 

6. Plné znění tohoto kodexu je možné obdržet od FEI, Avenue 
Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5, Switzerland. Telefon: 
+41 21 310 47 47. Kodex je možné obdržet v anglickém a 
francouzském jazyce. Kodex je možné rovněž najít na 
webových stránkách FEI: www.horsesport.org. 
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Kapitola I   Soutěž 

 

Článek 800 - Všeobecná ustanovení 

800.1 Vytrvalostní jízda je soutěží prověřující schopnost soutěžícího 
bezpečně ovládat vytrvalost a kondici koně na vytrvalostní trati, na 
které bojuje s tratí samotnou, její délkou, klimatickými podmínkami, 
terénem a časem. Proto jsou technický delegát, sbor rozhodčích, 
komisaři, veterinární komise, vedoucí družstva, veterináři družstev, 
ošetřovatelé a hlavně jezdec povinni zabezpečit ochranu zdraví a 
pohody koně svědomitým uplatňováním svých zkušeností společně se 
starostlivým a  odborným přístupem jezdce. Aby byl soutěžící 
úspěšný,musí být schopný správně zvolit tempo a bezpečně vést svého 
koně v terénu. Při vytrvalostní jízdě je každý člen rodu EQUUS 
označován jako "kůň". 

800.2 Soutěž se skládá z určitého počtu etap. 

800.2.1.Jednotlivá etapy nesmí být delší než 40 km a kratší než 20 km. 

N neplatí pro soutěž ZM 
800.2.2 .Na konci každé etapy jsou stanoveny povinné přestávky 
pro provedení  veterinární prohlídky. Délka každé etapy a doba povinné 
přestávky by měly být konzultovány se zahraničním veterinárním 
delegátem (ZVD) a předsedou  veterinární komise (PVK). 

N na národních závodech s technickým delegátem (TD) a PVK 

800.2.3.V soutěži na 160 km musí být nejméně pět veterinárních 
uzávěr plus závěrečná  prohlídka (6 etap). (na základě doporučení 
technického delegáta může být snížen počet etap na 5). 

800.2.4.Jednotlivé etapy mohou být rozděleny do jednoho nebo více 
dní. 

800.2.5.Každá etapa vytrvalostní soutěže musí být oddělena povinnou 
přestávkou. 

800.2.6.Každý den vytrvalostní soutěže se musí skládat nejméně ze 
dvou etap oddělených veterinární prohlídkou a povinnou přestávkou. 

N neplatí pro soutěž ZM 
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800.2.7.V každé vytrvalostní soutěži musí být nejméně jedna přestávka 
v délce  nejméně 40 minut. 

N neplatí pro soutěž ZM 
800.2.8.Na 3  hvězdových nebo vyšších soutěžích musí celkový čas 
povinných přestávek odpovídat poměru 1 minuta na 1 km (na 160 km 
musí být celkový čas povinných přestávek minimálně 160 minut). 

800.2.9 .Maximální předepsaná délka povinné přestávky v jednodenní 
soutěži by měla být 60 minut; a na 3 -hvězdových a vyšších soutěžích 
musí být nejméně jedna přestávka s délkou nejméně 50 minut. 

800.2.10.Povinné přestávky ve veterinárních uzávěrách, ve kterých 
jsou stanoveny opakované prohlídky (re-check), musí být minimálně 40 
minut dlouhé, přičemž  by mělo být povoleno předvést koně nejdříve  
15 minut před jejich odchodem do další etapy. 

800.3. Veškerá nařízení a pravidla pro soutěže dodržuje každý ze 
soutěžících po celou dobu soutěže a to i tehdy, jestliže je sám/sama a 
soutěží tedy pouze „proti stopkám“. 

N vytrvalostní soutěž zůstane soutěží, jsou-li na startovní listině 
po jejím uzavření nejméně tři dvojice zastupující nejméně dva 
subjekty. 

800.4. Vytrvalostní jízda je soutěží na čas. Dvojice, která dokončí trasu 
v nejkratším čase, bude vyhodnocena jako vítěz soutěže po úspěšném 
dokončení všech závěrečných veterinárních prohlídek a kontrol 
medikace právě tak jako ostatních procedur stanovených pro 
bezpečnost koně a jezdce v souladu s těmito pravidly, se Všeobecnými 
pravidly FEI a Veterinárními pravidly FEI. Soutěž má být organizována 
tak, aby dovolovala soutěžícím stanovit si vlastní tempo, tak aby 
soutěžili na čas, s ohledem na: 

800.4.1.Pokud by stav trati nebo jiné podmínky mohly nepříznivě 
ovlivnit možnost bezpečného dokončení soutěže, může organizační 
výbor (OV) po konzultaci s TD stanovit maximální čas pro určitý úsek 
tratě nebo etapy soutěže a/nebo času zavření jedné nebo více 
veterinárních uzávěr, aby bylo s ohledem na bezpečnost koně 
zabráněno soutěžícím zůstat příliš pozadu za skutečným tempem 
soutěže. 

800.4.2.Naopak, z důvodů okolností vztahujících se k bezpečnosti tratě, 
může OV po konzultaci s TD vymezit úseky tratě, kde se musí 
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dodržovat kontrolované chody koně a /nebo stanovená maximální 
rychlost. To však závisí na daných okolnostech konkrétní tratě, denní 
době a všeobecně by tento úsek neměl najednou přesáhnout 5 km nebo 
5% z délky tratě. Všeobecně by na jednu etapu soutěže neměl připadat 
více než jeden takovýto úsek s kontrolovanou rychlostí a/nebo chodem, 
přičemž se nesmí nacházet v poslední etapě. 

Článek 801 - Trať 

801.1. TD v součinnosti s OV stanoví technicky náročnou trať napříč 
krajinou v rámci omezení, která udává terén. Měli by se snažit zahrnout 
technicky náročné faktory, kromě jiných také: změny povrchu, změny 
terénu, změny převýšení a změny směru. 

801.2. Typ terénu a výškové rozdíly musí být přesně uvedeny v rozpise 
soutěže. 

N Pro stručné a přesné vyjádření popisu charakteru jezdecké 
trasy nebo trati soutěže je zaveden kód složený z čísla a 
písmene, který vyjadřuje obtížnost a druh terénu. Stupnice pro 
označování obtížnosti terénu a soutěže je uvedena v příloze č. 
N1. 

801.3. Zásadně nesmí trasa tratě obsahovat více než 10% tvrdých 
cest, které jsou určeny pro jízdu vozidel. 

801.4. Náročnější část trati by se zpravidla měla nacházet v 
počátečních etapách soutěže. 

801.5. OV stanoví délku jednotlivých etap a tyto údaje jsou  uvedeny v 
rozpise. 

801.6. Technicky náročné prvky na trati mohou být překážky 
přírodního charakteru jako příkopy, strmé výstupy nebo klesání nebo 
brody, ale nesmí se jednat o uměle vybudované překážky za účelem 
zvýšení náročnosti tratě. 

801.7. Překážky musejí být ponechány, je-li to možné, ve svém 
přírodním stavu. Pokud je to nutné, měly by být zpevněny tak, aby 
zůstaly po celou soutěž ve stejném stavu. 

801.8. Cílový prostor musí být dlouhý a široký, aby tak umožnil 
několika koním zároveň rychlou jízdu bez vzájemného rušení jednoho 
koně druhým, a musí zabezpečit soutěžícím dostatečný prostor pro 
zastavení za cílovou čárou i v případě sprintu nebo cvalu. Cíl musí být 
umístěn co nejblíže veterinární uzávěře. 
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Článek 802 - Vyznačení trati 

802.1. Obecné požadavky: Značení trati musí být provedeno takovým 
způsobem, aby bylo naprosto mimo jakoukoli pochybnost, kudy 
pokračovat v jízdě. Značkami mohou být praporky, fábory, ukazatele, 
křída, vápno, barva atd. 

802.2. Postup na trati: Soutěžící musí dokončit celou trasu podle 
vyznačení na mapě podle odst. 802.6. 

802.3. Omyl na trati: Každý omyl na trati musí být opraven z místa 
začátku omylu  pod trestem diskvalifikace. Pokud není oprava omylu na 
trati proveditelná a/nebo v nejvyšším zájmu koně, může komise 
rozhodčích určit náhradní trasu ekvivalentní vzdálenosti ve stejném 
terénu. Tuto náhradní trasu musí soutěžící projet tak, aby absolvoval 
všechny veterinární uzávěry v řádném pořadí a při splnění daného 
časového limitu. V těchto případech bude soutěžící hodnocen  jen ve 
smyslu dokončení soutěže.  Může za svůj výkon získat certifikát 
způsobilosti nebo se mu výkon může započítat do plnění kvalifikačních 
kritérií, nemůže se však ucházet o cenu kondice a nemůže být 
hodnocen ani jako jednotlivec, ani jako člen družstva. 

802.4. Vymezovací praporky: Na označení definovaných úseků tratě a 
na označení startovní a cílové čáry musí být použity vymezující 
praporky anebo jiné akceptovatelné značky. Takové praporky nebo 
značky musejí být plně respektovány na celé trase pod trestem 
diskvalifikace. Pokud trať umožňuje jakékoli zkrácení, musí organizační 
výbor zajistit v takovém místě komisaře, který bude dohlížet na 
dodržování správného průjezdu takové části. 

802.5. Značení trati: Směrové praporky nebo značky vyznačují hlavní 
směr trasy a napomáhají soutěžícímu najít cestu. Musejí být umístěny 
tak, aby je soutěžící našel bez ztráty času. Označení udávající 
vzdálenosti by měla být umístěna každých 10 km. 

802.6. Plán trati: Každému soutěžícímu musí být umožněn přístup k 
mapě, nebo plánku zobrazujícímu vyznačenou trasu se znázorněním 
všech míst povinných přestávek a povinných překážek. Na 
mistrovstvích, resp. 4  hvězdových soutěžích musí každý soutěžící 
obdržet vlastní kopii mapy nebo plánku. 

N  každý soutěžící musí obdržet vlastní kopii mapy, nebo plánku 
nejlépe při prezentaci, nejdéle pak při technické poradě. 
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802.7. Start a cíl: Start a cíl každé etapy musí být přesně a zřetelně 
vyznačen vhodným označením. 

 

Článek 803 – Mapa trati 

803.1. Mapa: Mapa v měřítku nejméně 1 : 50 000 by měla být 
dostupná soutěžícím po dokončení trati, nejlépe při technické poradě a 
určitě před startem jízdy. 

803.2. Definitivní stanovení tratě: Trať vytrvalostní soutěže musí být 
oficiálně připravena nejméně 7 dní před začátkem vlastní soutěže a 
schválena technickým delegátem před předložením sboru rozhodčích. 

N trať musí být definitivně vyznačena nejpozději 24 hodin před 
startem první soutěže. 

 

Článek 804 - Změny trati a změna/odložení nebo zrušení 
soutěže 

804.1. Změna trati: Po oficiálním stanovení tratě nesmí být prováděny 
žádné změny bez souhlasu TD a sboru rozhodčích (SR). 

804.2. Změna/odložení soutěže: Ve výjimečných případech, jak je 
všeobecně stanoveno v čl. 804.2.4, může být soutěž změněna nebo 
může být odložen start. 

804.2.1.Před začátkem soutěže (nejpozději hodinu před vstupní 
veterinární kontrolou): rozhodnutí TD po poradě se zástupcem OV, 
ZVD,PVK a předsedy sboru rozhodčích (PSR). 

804.2.2.Po začátku soutěže: rozhodnutí PSR po poradě se SR, 
zástupcem OV, ZVD, PVK a TD. 

804.2.3.Zodpovědnost OV: OV se vyzývají, aby při plánování všech 
soutěží počítali s možností odložení startu až o max. 30 hodin a/nebo 
uplného změnění termínu konání soutěže. V případě CEIO, 4-
hvězdových soutěží a mistrovství by měl OV tuto možnost uvést v 
rozpise. 

804.2.4.Výjimečné okolnosti: výjimečnými okolnostmi ve smyslu tohoto 
odstavce jsou takové, které se objeví náhle a přitom je možné 
předpokládat, že způsobí vznik nepředvídatelného a nespravedlivého 
rizika pro jezdce a/nebo koně v průběhu soutěže. 
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Příklady a rady, které mohou pomoci rozhodnout, zda jde o výjimečné 
okolnosti jsou uvedeny ve vysvětlujících dodatcích. 

804.3. Zrušení soutěže: v případě výskytu katastrofických událostí 
nebo okolností  během soutěže (podle čl. 804.3.4), může být soutěž 
zrušena. 

804.3.1. Před začátkem soutěže (nejpozději hodinu před vstupní 
veterinární kontrolou): rozhodnutí TD po poradě se zástupcem OV, 
ZVD,PVK a předsedy sboru rozhodčích (PSR). 

804.3.2. Po začátku soutěže: rozhodnutí PSR po poradě se SR, 
zástupcem OV, ZVD, PVK a TD. 

804.3.3 . Zodpovědnost OV: OV se vyzývá, aby při plánování všech 
soutěží počítali s možností, že bude zapotřebí zrušit soutěž a evakuovat 
místo konání. 

804.3.4. Katastrofické události, nebo okolnosti: jsou takové události, 
které se objeví  náhle, riskuje se jimi ohrožení bezpečnosti jezdce 
a/nebo koně a nelze se jim vyhnout úpravou trati, změnou, nebo 
odložením soutěže. Příklady a rady, které mohou pomoci rozhodnout, 
zda jde o katastrofické události, nebo okolnosti jsou uvedeny ve 
vysvětlujících dodatcích. 

804.3.5.Charakter disciplíny vytrvalost: Ve všech případech je třeba mít 
na paměti, že v této disciplíně jde o soutěž s technicky náročným 
terénem, s počasím a jinými okolnostmi jako testu vytrvalosti, a proto 
by se změna termínu a zrušení soutěže měly používat jen  zcela 
výjimečně. 

804.3.6.Oznámení: v jakémkoliv případě uvedeném výše, by měli být 
jezdci a/nebo vedoucí ekipy oficiálně a osobně informováni co nejdříve 
o uskutečněném rozhodnutí, nejpozději před startem soutěže resp. 
startem etapy. 

 

Článek 805 - Způsob startu 

805.1. Koně nesmí překonat startovní čáru před startovním signálem. 

805.2. Pokud soutěžící odstartuje nesprávným způsobem,  musí se pod 
hrozbou diskvalifikace vrátit a odstartovat znovu. Čas jeho startu 
zůstane zaznamenán podle původního startovního signálu. 

805.3. Čas startu se soutěžícímu, který se nedostavil na start, 
zaznamenává, jakoby startoval včas. Žádný soutěžící nemůže 
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odstartovat více než 15 minut po oficiálním startovním čase pod 
trestem diskvalifikace. 

805.4. Hromadný start nemůže být použit v následujících dnech 
vícedenních soutěží. Dvojice pak startují v takových časových 
intervalech, v jakých dokončily předchozí den. Tak se postupuje až do 
doby, kterou určí PSR s TD v součinnosti s OV. Následně zbývající 
dvojice startují hromadně. 

 

Článek 806 – Čas a měření času 

806.1. Protože měření času hraje v soutěži významnou roli, OV zajistí, 
aby každému soutěžícímu byl čas startu a cíle každého z kol přesně 
vyznačen a zaznamenán kvalifikovanými oficiálními osobami, 
používajícími synchronizované časomíry (viz. vysvětlující dodatky) 

806.2. Každý soutěžící bude vybaven časovou kartou nebo odpovídající 
spolehlivou náhradou pro každou soutěž.(viz. vysvětlující dodatky) 

806.3. Pokud je pro měření času užívána jako prvotní některá 
z elektronických metod, musí OV zajistit náhradní zdroj energie a 
zálohovací záznamové zařízení pro časomíru a všechny zaznamenávané 
informace. Aby byl zaznamenán čas každého soutěžícího, doporučuje se 
použít pro start a cíl systém časoměřičů a dohlížejícího komisaře. 

806.4. Čas je vždy počítán od okamžiku, kdy startér dá znamení ke 
startu až po okamžik, kdy soutěžící protne linii cíle. 

806.5. Systém veterinárních uzávěr a povinných zastávek musí být 
dodržen(viz. vysvětlující dodatky). 

806.6. Ve veterinárních uzávěrách musí být měření času soutěžícího 
prováděno takovým způsobem, aby se vyloučilo jakékoli zdržení při 
zaznamenávání času soutěžícího, způsobené současným příchodem více 
koní. 

 

Článek 807 – Soutěž a fair play 

807.1. Soutěžící může koně vést nebo ho následovat, ale musí vždy 
projet v sedle  startem každého dne a cílem posledního kola dne pod 
trestem diskvalifikace. 

807.2. Soutěžící, který nedodržuje dané časové limity, je potrestán 
diskvalifikací. 
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807.3. Na trati nesmí za žádných okolností žádná jiná osoba vést nebo 
jet koně žádného ze soutěžících. Nedodržení tohoto pravidla je trestáno 
diskvalifikací. 

807.4. Úmyslné blokování rychlejšího soutěžícího pomalejším při 
předjíždění se  penalizuje diskvalifikací. Smyslem tohoto ustanovení 
není bránit soutěži mezi jednotlivými jezdci o umístění, ale má se 
uplatňovat v situaci, kdy výrazně pomalejší soutěžící blokuje 
předjíždějícího jezdce. 

807.5. Soutěžící, který byl z jakéhokoliv důvodu vyloučen nebo 
diskvalifikován  během jízdy, musí ihned opustit trať a nemá právo po ní 
dále pokračovat. Pokud neexistuje vhodná alternativa, může pokračovat 
po trati, ale pouze se svolením člena SR nebo, pokud není k dispozici, 
komisaře  

807.6. Povolená pomoc během soutěže a na trati: 

807.6.1. Rozpis soutěže by měl stanovit, kde je povolena pomoc ve 
veterinární uzávěře a na trati během soutěže. 

807.6.2 . Přístup k vodě na trati musí být nejméně každých 10 km. 

807.6.3 . Kdykoli, i na trati, je povoleno poskytnout pomoc soutěžícímu 
např. po pádu, nebo je-li soutěžící vzdálen od svého koně, nebo 
v případě uvolnění nebo ztráty podkovy. 

807.6.4. Další případy dovolené pomoci (viz.vysvětlující dodatky). 
Rozpis by měl  určovat tyto podmínky pro každou soutěž. 

807.7. Nedovolená pomoc: všeobecně jsou zakázány následující typy 
činností, kterými se jezdci, kteří se jich dopouštějí, vystavují riziku 
obdržení žluté karty, nebo diskvalifikace podle uvážení SR, zejména 
(ovšem ne pouze) v následujících případech. 

807.7.1. Být následován, veden, nebo doprovázen v kterékoliv části 
trati kýmkoliv na kole, pěšky, nebo jezdcem na koni, který není 
účastníkem soutěže. 

807.7.2. Poskytovat pomoc na trati v jakémkoliv místě, které pro 
takovou pomoc není vyznačeno. 

807.7.3.Přijmout pomoc kdekoliv na trati od osoby, která k takové 
pomoci není oprávněna. 

807.7.4.Být následován, veden nebo doprovázen v kterékoliv části trati 
neoprávněným  motorovým vozidlem. 
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807.7.5. Pobízení do klusu třetí osobou ve veterinární uzávěře. 

807.7.6. Kterákoli osoba na trati, mimo soutěžícího jezdce, pobízející 
koně jakýmkoliv způsobem. 

807.7.8.Stříhat drátěné ploty, měnit části ohrad nebo trati, tak aby se 
uvolnila cesta, nebo porážet stromy, nebo odstraňovat překážky, nebo 
měnit technické  jinak parametry trati. 

807.7.9.Přijmutí jakéhokoliv zásahu třetí osoby (vyžádaného i 
nevyžádaného), který by mohl přinést výhodu soutěžícímu, nebo jeho 
koni. 

 

Článek 808 - Rozpis soutěže 

808.1. V rozpise soutěže zveřejněném OV není nutné opakovat 
Všeobecná pravidla,nebo tato pravidla. Je postačující poskytnout 
informace o kategorii soutěže,  délce trati, rychlosti, časovém limitu a 
eventuálním časovém limitu každého kola, způsobu klasifikace, 
pravidlech pro start, způsobech vyznačení trati, procedurách 
v povinných přestávkách, popisu trati (obsahující převýšení) a 
případných překážek. 

808.2. Další podrobné informace týkající se rozpisu jsou uvedeny ve 
vysvětlujících dodatcích. 

808.3. Kromě podmínek soutěže (termín uzávěrky přihlášek, místo a 
čas startu, počet a délka povinných přestávek, startovné a ceny) se v 
rozpisu obvykle uvádějí i administrativní informace např. informace o 
dopravě, ubytování pro soutěžící a členy servisního týmu, ustájení a 
zabezpečení krmení apod. 

808.4. Rozpisy národních soutěží včetně MČR schvaluje po zaslání 
návrhu OV komise discipliny. 

 

Článek 809 – Ústroj 

809.1. Ochranná jezdecká přilba vyhovující uznávanému 
jezdeckému/vytrvalostnímu standardu a adekvátně upevněná je  
povinná ve všech vytrvalostních soutěžích pro všechny osoby sedící na 
koni. 

N jezdecká přilba s tříbodovým upevněním je povinná pro 
všechny osoby sedící na koni 
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809.2. Na všech soutěžích je povinná bezpečná jezdecká obuv s 
minimálně 12 mm podpatkem nebo alternativně vpředu uzavřené 
třmeny nebo bezpečnostní třmeny 

809.3. Na všech soutěžích CEI se vyžaduje a je povinné oblečení, které 
je vhodné a nenarušuje dobrý obraz disciplíny vytrvalost. Na všech 3 a 
4 – hvězdových závodech je povinné mít na sobě následující oblečení: 

809.3.1.Osoby, které se zúčastňují akcí před soutěží/otevíracích 
ceremonií/akcí po soutěží/slavnostního předávání cen kondice a cen za 
umístění. 

• jezdci:-vkusné a upravené týmové nebo individuální jezdecké 
úbory, žádné šortky, džínsy, tenisky a sandále 

• týmoví funkcionáři, ošetřovatelé, členové servisního týmu: 
vkusný a upravený týmový nebo individuální oděv, ve vet-gate 
nejsou povoleny žádné šortky ani sandály 

• funkcionáři:-vkusný a upravený oděv, kterého musí být podle 
potřeby kravata sako, nejsou povoleny žádné šortky ani sandály 

809.3.2 Během samotné soutěže: 

• jezdci: přiměřený jezdecký oblek, košile/tričko s límcem 

• týmoví funkcionáři, ošetřovatelé, členové servisního týmu: 
vkusný a upravený týmový nebo individuální oděv, ve vet-gate 
nejsou povoleny žádné šortky ani sandály. 

• funkcionáři: vkusný a upravený pracovní oděv, nejsou povoleny 
žádné šortky ani sandály. 

N 1 Je povinné ve všech vytrvalostních soutěžích použít 
následující ústroj: 

• jezdecké kalhoty, nebo kalhoty typu jodhpur, nebo 
jezdecké šponovky košile/triko s límcem 

• při nepříznivém počasí může být ústroj vhodně  
přizpůsobena 

N 2 na mistrovských soutěžích  platí pro ústroj účastníků článek 
809.3.1. a 809.3.2. 
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Článek 810 - Postroj a výstroj 

810.1. V zásadě nejsou pro výstroj koně žádná omezení, ale musí být 
vždy v dobrém a bezpečném stavu a musí vyhovovat koni. Jakékoliv 
průvlečné nebo vyvazovací otěže jsou zakázány. 

810.2. Rozpis může stanovovat zvláštní bezpečnostní výstroj, např. 
reflexní nášivky apod. 

810.3. Biče (nebo použití jakéhokoliv jiného prostředku jako biče) a 
ostruhy jsou zakázané. 

810.4. Užívání mobilních telefonů a přístrojů GPS je povoleno. Všechny 
ostatní druhy komunikačních přístrojů musí být povoleny SR před 
závodem. 

 

Článek 811 – Surovost 

811.1. Každý úkon nebo série úkonů, které podle názoru SR mohou být 
jasně a jednoznačně definovány jako surovost nebo hrubé zacházení, 
budou  penalizovány diskvalifikací a dalšími tresty podle Všeobecných 
pravidel a taková událost musí být nahlášena na FEI. 

811.2. Zprávy o takovém jednání musí být, pokud je to možné, 
doplněny podpisy a adresami svědků těchto činů. Zprávy musí být 
předány SR nebo OV co nejdříve. 

 

Článek 812 – Hmotnosti 

812.1.Ve všech seniorských 4* mistrovských CEI soutěžích musí být 
minimální hmotnost jezdce 75 kg. 

N Ve všech seniorských mistrovských soutěžích musí být 
minimální hmotnost jezdce 75 kg. 

812.2. V seniorských 3* CEI soutěžích  může být minimální hmotnost 
jezdce mezi 75 kg a 70 kg – detaily musí být jasně uvedeny ve 
scháleném rozpisu. Pouze soutěže s minimální hmotností jezdce 75 kg 
jsou kvalifikací na seniorské mistrovství podle čl. 816.3.13. 

N  V seniorských  soutěžích  stupně ST a T může být minimální 
hmotnost jezdce 75 kg nebo 70 kg – detaily musí být jasně 
uvedeny ve scháleném rozpisu. Soutěže s minimální hmotností 
70 kg mohou být kvalifikací pro mistrovské soutěže. 
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812.3. V 1 * a 2* CEI soutěžích jsou povoleny alternativní váhové 
kategorie, resp. kategorie podle pohlaví a to na základě předcházejícího 
schválení FEI, přičemž musí být jednoznačně uvedené v rozpise FEI. 

N V soutěžích do stupně S včetně nemusí být minimální 
hmotnost jezdce stanovena, taková soutěž musí být jasně 
stanovena ve schváleném rozpise. 

812.4. V soutěžích mladých jezdců a/nebo juniorů se minimální 
hmotnost nestanovuje. 

812.5. Je-li vyžadována minimální hmotnost, musí být její kontrola 
prováděna před startem a v případě potřeby v cíli, a namátkově v  
průběhu soutěže. 

812.6. Jezdci musí být zváženi a,pokud je to nutné, s úplnou jezdeckou 
výstrojí (bez uzdění). Soutěžící musí dodržet minimální hmotnost po 
celou dobu soutěže pod trestem diskvalifikace. Zodpovědností každého 
jezdce je dostavit se na převážení ihned po projetí cílem, pokud jej k 
tomu vyzve FEI funkcionář. 

812.7. Organizátor musí zajistit spolehlivou váhu. 

 

Článek 813 – Hodnocení 

813.1. Jednotlivci: Ve vytrvalostní soutěži se stane vítězem dvojice 
s nejkratším celkovým časem, která úspěšně splní/absolvuje všechny 
povinné procedury a podmínky, včetně závěrečné veterinární prohlídky  
Rozpis soutěže musí jasně definovat způsob hodnocení. 

813.2. Družstva: Vítězným družstvem je družstvo s  nejlepším 
dosaženým časem po sečtení konečné klasifikace tří nejvýše 
umístěných soutěžících v družstvu. V případě rovnosti je vítězem 
družstvo, jehož třetí umístěný jezdec má nejlepší čas. V případě, že se 
hodnotí méně než tři jezdci jednoho družstva, takové družstvo se 
nezařazuje do hodnocení soutěže družstev. 

813.3. Mrtvý závod: Jestliže dva nebo více soutěžících, startujících 
společně, dosáhnou stejného celkového času jízdy, jsou hodnoceni 
podle jejich pořadí při průjezdu cílem. 

813.4. Diskvalifikace, odstoupení nebo nekvalifikování se do další 
etapy. 
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813.4.1.Diskvalifikace: nastane, pokud je soutěžící potrestán SR a 
vyloučen z další soutěže pro porušení těchto pravidel, všeobecných 
pravidel, veterinárních  pravidel nebo rozpisu. 

813.4.2.Nekvalifikování se do další etapy: nastane, když je soutěžící 
vyloučen z další soutěže proto, že neprošel veterinární kontrolou, 
nedokončil celou trať jak bylo požadováno anebo nesplnil všechny 
časové podmínky požadované pro předvedení koně nebo dokončení. 

813.4.3.Odstoupení: výsledek, když soutěžící dobrovolně odstoupí ze 
soutěže. Takový výsledek však lze považovat za dobrovolný a za 
odstoupení pouze tehdy, když: soutěžící korektně dokončil všechny 
etapy až do daného momentu; soutěžící ukončil svou poslední etapu 
úspěšným absolvováním všech povinných veterinárních kontrol 
následujících po dané etapě, včetně povinné/vyžadované opakované 
kontroly (re-check) před startem další etapy a není stažen ze soutěže z 
jiných důvodů vypsaných v čl. 813 těchto pravidel. 

813.5. Všichni koně, kteří jakýmkoliv způsobem předčasně ukončili 
soutěž, musí být předvedeni do 30 minut od jejich stažení k veterinární 
kontrole. Pokud dojde k odstoupení na trati, musí být kůň prohlédnut 
členem veterinární komise jakmile se vrátí na základnu soutěže a 
výsledek kontroly musí být zapsán do jeho veterinárních záznamů. 
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Kapitola II  Definice vytrvalostních sout ěží 

Článek 814 - Kategorie vytrvalostních soutěží 

Mezinárodní vytrvalostní soutěže se dělí na: 

� soutěže CEI (Concours de Raid d’Endurance International),  

� soutěže CEIO (Concours de Raid d’Endurance International 
Officiel).  

Mezinárodní vytrvalostní soutěže uvedené níže se řídí Všeobecnými 
pravidly, Veterinárními pravidly FEI a těmito pravidly. Dělí se na: 

814.1. Soutěže CEI  

814.1.1.Musí být v souladu s požadavky Všeobecných pravidel FEI a 
Pravidly FEI pro vytrvalostní ježdění 

N národní soutěže musí být v souladu s Všeobecnými pravidly 
ČJF o.s. o.s. a pravidly ČJF o.s. o.s. pro vytrvalostní sport 

814.1.2.V těchto soutěžích je povinné jen oficiální hodnocení 
jednotlivců. 

814.1.3.V případě soutěže družstev se tato nemůže považovat za 
oficiální soutěž  družstev, přičemž každý člen družstva bude automaticky 
považován za soutěžícího jednotlivce. Počet družstev, který lze 
akceptovat, je na rozhodnutí OV. Tým by měl být složen ze tří až pěti 
soutěžících, není nutné, aby byli stejné státní příslušnosti, detaily musí 
být uvedeny ve schváleném rozpise. 

814.1.4.Tyto soutěže mohou být vypsány zároveň s dalšími 
národními/FEI  schválenými seriály a programy, a to na základě 
schválení FEI v součinností s technickou komisí, kteří si vyhrazují právo 
požadovat, aby se seriál nebo  program běžel podle podmínek pro 
soutěže CEIO, resp. pro 4*  CEI soutěže a to bez ohledu na délku 
soutěží 

814.1.5.Soutěže CEI jsou uvedeny ve FEI kalendáři. Soutěže CEI se dělí 
na čtyři různé hvězdové kategorie: 

814.1.5.1.4* mistrovství seniorů v minimální délce 160 km v jednom 
dni, mistrovství juniorů a mladých jezdců v minimální délce 120 km v 
jednom dni, maximální délce 130 km v jednom dni. V případě 
regionálních mistrovství může OV požádat o změnu délky tratě s 
ohledem na místní klimatické podmínky. Maximální tepová frekvence ve 
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veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20  minut po projetí cílem 
etapy. 

814.1.5.2. 3*: všechny jednodenní soutěže v délce 140 – 160 km, nebo 
dvoudenní soutěže v délce 90 – 100 km/den, nebo tří a více denní 
soutěže v délce 70 – 80 km/den. Maximální tepová frekvence ve 
veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20  minut po projetí cílem 
etapy. 

814.1.5.3. 2*: všechny jednodenní soutěže v délce 120 – 139 km, nebo 
dvoudenní soutěže v délce 70 – 89 km. Maximální tepová frekvence ve 
veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20 minut po projetí cílem 
etapy. 

814.1.5.4. 1*: (soutěž nízké úrovně) všechny soutěže v délce 80 – 119 
km/den. Maximální tepová frekvence ve veterinárních uzávěrách je 64 
tepů/min do 20 minut po projetí cílem etapy. 

814.1.5.5. V závěrečných veterinárních kontrolách musí být tepová 
frekvence 64 tepů/ min do 30 minut po projetí cílem poslední etapy 
soutěže. 

814.1.5.6. Všichni jezdci a koně, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli 
soutěže schválené FEI  musí být registrováni u FEI podle všeobecných 
pravidel FEI 

 

N1  národní vytrvalostní soutěže se dělí do následujících 
kategorií: 

• ZM do 39 km 

• Z 40 – 54 km 

• L 55 – 79 km 

• S 80 – 99 km 

• ST 100 – 139 km – jednodenní, 70 -89 km v jednom 
dni  při  dvoudenní soutěži. 

• T 140 – 160 km - jednodenní, 90 – 100 km v jednom 
dni při dvoudenní soutěži, 70 – 80 km v jednom dni při tří 
a více denní soutěži. 
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N2 pro všechny kategorie národních soutěží platí, že ve všech 
veterinárních kontrolách musí být TF do 64/ min do 20 min po 
projetí cílem etapy, v závěrečné kontrole 64/min do 30 min po 
projetí cílem soutěže. 

814.1.6. FEI může stanovit zvláštní kategorie soutěží a uplatňovat 
speciální podmínky hvězdového systému CEI pro funkcionáře a 
způsobilosti k účasti bez ohledu na délku soutěží, v případě nově 
vznikajících programů v rozvojových zemích, resp. regionech nebo pro 
účely výzkumu budoucích potřebných změn těchto pravidel, a to včetně 
změn hmotnostních kategorií nebo speciálních kategorií. V takových 
případech budou národní federace (NF) a veterinární komise FEI 
požádány o připomínkování. 

814.1.7.FEI v součinnosti s technickou komisí FEI, OV a příslušnými NF, 
kterých se to týká, určí jaké podmínky hvězdového systému se budou 
vztahovat na soutěže nebo finále světového poháru, jako i na národní, 
regionální, kontinentální nebo světové seriály soutěží nebo pohárové 
programy skládající se z více soutěží. 

814.1.8. Kritéria pro tepovou frekvenci je možné během soutěže snížit, 
pokud je podle  názoru PVK po konzultaci s ZVD, PSR a TD a OV 
ohrožena bezpečnost koní. 

814.2.Soutěže CEIO 

814.2.1.Musí být v souladu s požadavky Všeobecných pravidel FEI a 
Pravidly FEI pro vytrvalostní ježdění. 

814.2.2. Na soutěžích CEIO musí být hodnoceni jednotlivci i družstva. 
Každý stát může postavit jen jedno družstvo. Aby mohla být soutěž 
považována za oficiální soutěž družstev, je zapotřebí minimálně tří 
družstev. Každé družstvo musí tvořit minimálně tři a maximálně čtyři 
soutěžící stejné státní příslušnosti. Do konečného hodnocení se 
započítávají tři nejlepší výsledky. V případě, že by byli hodnoceni méně 
než tři soutěžící v družstvu toto družstvo nebude započteno do 
celkového pořadí, i kdyby tím zůstaly nezaplněny medailové pozice. 

814.3. Regionální hry 

Vytrvalostní soutěže v rámci regionálních her musí být v souladu s 
podmínkami stanovenými jednotlivými asociacemi pro regionální hry, 
které jsou přidružené k Mezinárodnímu olympijskému výboru, stejně 
tak musí být v souladu s těmito pravidly a Všeobecnými pravidly FEI. 
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Článek 815 – Způsobilost 

815.1.Všech vytrvalostních soutěží  a to jako jednotlivec nebo jako člen 
družstva.(CEI, CEIO a mistrovství) se může zúčastnit jezdec, který v 
daném  roce dosáhl minimálně 14 let a je  řádně oprávněn k účasti svou 
NF.  

N1 mezinárodních závodů se může zúčastnit jezdec se splněnou 
kategorizací – kategorie D (viz. příloha N2) 

N2 účast na národních soutěžích se řídí kategorizací jezdců 
(viz.příloha N2 ). 

N3  národních soutěží se mohou zúčastnit děti ve věku 12 – 14 
let s platnou jezdeckou licencí  nebo pony licencí, v tom případě 
se jezdec účastní soutěže na pony. 

Jezdci na pony ve věku 8 – 11 let s platnou jezdeckou pony 
licencí se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18  
let, která je členem ČJF o.s., nebo na uzavřeném okruhu. 

815.2. Koně  

815.2.1.Kůň musí mít minimálně 5 let, aby se mohl kvalifikovat jako 
novic (nový kůň). 

815.2.2. Při účasti na 1* a 2* soutěžích musí mít kůň minimálně 6 let. 

815.2.3. Při účasti na 3* soutěžích musí mít kůň minimálně 7 let. 

815.2.4. Při účasti na 4* soutěžích, CEIO a mistrovstvích musí mít kůň 
minimálně 8 let. 

815.2.5. Klisny v pokročilém stadiu březosti (tzn. více než 120 dnů), 
nebo s hříbětem pod sebou, se nemohou účastnit žádné soutěže CEI a 
vyšší. 

815.2.6. Veškerý věk se určuje ke dni pořádání soutěže, ve které se má 
kůň zúčastnit, s tím, že musí být potvrzen buď na základě spolehlivých 
registrací, nebo písemným veterinárním stanoviskem, které může být 
uvedeno v pase. U koní ze severní polokoule se bere, že se narodili 1. 
ledna a u koní z jižní polokoule se bere, že se narodili 1. srpna. 

N na národních soutěžích mohou startovat koně čtyřletí a starší, 
tzn. koně, kteří v daném kalendářním roce dosáhli minimálního 
předepsaného věku pro danou obtížnost soutěže. 
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• ZM 4 a 5 letí koně startující prvním rokem nebo děti 
startující na koni bez omezení věku 

• Z, L 5 letí a starší koně  

• S 6 letí a starší 

• ST, T 7letí a starší 

Koně musí úspěšně dokončit jednotlivé národní soutěže 
vzestupně, začít úspěšným dokončením Z soutěže, čímž 
získávají způsobilost pro soutěž vyšší úrovně. 

815.3. Povinný odpočinek pro koně 

815.3.1. Po účasti na soutěžích CEI musí kůň absolvovat povinné 
období oddychu v minimální délce a až potom může startovat v další 
soutěži CEI: 

dokončená vzdálenost 0 – 40 km   6 dní( platí pouze 
pro koně odstoupivší ze soutěže-retired) 

0 – 80 km  13 dní odpočinku 

    81 km a více  20 dní odpočinku 

815.3.2 .Invazivní zákrok je definován jako:  

  Jakýkoliv zákrok, který zahrnuje protnutí kůže, nebo aplikaci 
jakéhokoliv nástroje, nebo cizího materiálu do těla koně, je považován 
za invazivní. Za výjimku z tohoto pravidla bude považováno peorální 
podání elektrolytů, nebo akupunktura. 

Jakýkoliv metabolický stav, který by byl důvodem nekvalifikování se do 
dalšího kola a mohl by ohrozit pohodu koně bude považován za stav 
vyžadující invazivní zákrok.  

815.3.3.Pokud se kůň v soutěžích CEI nekvalifikoval do dalšího kola z 
metabolických důvodů, které vyžadovali okamžitý invazivní zákrok, 
musí absolvovat 60 dní odpočinku a až poté může startovat v CEI 
soutěžích. 

815.3.4. Pokud se kůň v soutěžích CEI nekvalifikoval do dalšího kola z 
metabolických důvodů, které vyžadovali okamžitý invazivní zákrok 2 x 
po sobě, nebo 2 x během 3 měsíců musí absolvovat 90 dní odpočinku a 
až poté může startovat v dalších CEI soutěžích. 

815.3.5. Zodpovědností zahraničního veterinárního delegáta a 
ošetřujícího veterináře je zvlášť vyšetřit každého ošetřeného koně na 
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konci závodu a určit zda šlo o invazivní zákrok, který potřebuje 
odpočinek, nebo o povolené ošetření.  

815.3.6. Technická komise FEI může rozhodnout vytvoření  doplňujících 
podmínek. 

 N splnění těchto podmínek na národních soutěžích se před 
startem nekontroluje, v případě dodatečného zjištění z 
výsledkových listin - nedodržení tohoto pravidla, je jednání 
jezdce klasifikováno jako podvod se všemi důsledky pro jezdce a 
koně (viz všeobecná pravidla). 

 

Článek 816 – Kvalifikační postup  

(viz.vysvětlující dodatky ) 

816.1.Kvalifikace nových koní a jezdců (noviců) na splnění 
kvalifikačních podmínek dohlíží NF. 

816.1.1.Koně a jezdci musí, ne však nezbytně jako dvojice: 

816.1.1.1.Úspěšně dokončit 2 soutěže v délce 40 – 79 km a 2 soutěže v 
délce 80 – 90 km rychlostí 16 km/hod nebo nižší; nebo alternativně 

816.1.1.2.Úspěšně dokončit 3 soutěže v délce 80 – 90 km rychlostí 16 
km/hod nebo nižší. 

816.1.2.Jezdci a koně musí získat kvalifikaci pro účast na soutěžích FEI 
během  24 měsíců. N – kvalifikace novice pro koně platí 24 
měsíců.  

816.2. Kvalifikace v rámci hvězdového systému FEI: ověří se podle 
záznamů a databáze FEI a potvrdí ji příslušná NF. 

816.2.1.Všichni jezdci a koně musí mít úspěšně splněnou kvalifikaci 
noviců, aby získali oprávnění na kvalifikaci v rámci hvězdového soutěží 
CEI. 

816.2.2.Koně a jezdci musí, ne však nezbytně jako dvojice, úspěšně 
dokončit jednotlivé hvězdové soutěže vzestupně, začít úspěšným 
dokončením 1* soutěže, čímž získávají kvalifikaci pro soutěž vyšší 
hvězdové úrovně, podle definice v čl. 814. 

816.2.3.Získaná kvalifikace v hvězdovém systému platí pro jezdce na 
celý život. 
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816.2.4.Získaná kvalifikace v hvězdovém systému platí pro koně na 
období 24 měsíců. Pokud se kůň během tohoto období nezúčastní 
soutěže vyšší úrovně, na kterou získal kvalifikaci, musí se znovu 
kvalifikovat na svoji už získanou úroveň a až potom může postoupit 
výše. 

816.3 4* mistrovství 

Junioři/mladí jezdci 

816.3.1. Koně musí mít absolvovaný výše uvedený kvalifikační postup 
pro novice a kvalifikační postup v rámci hvězdového systému soutěží 
CEI až po úroveň, která se rovná délce soutěže, které se mají zúčastnit, 
včetně této úrovně. 

816.3.2. Koně musí mít úspěšně dokončeny alespoň dvě 2* nebo vyšší 
soutěže CEI. 

816.3.3. Z těchto dvou soutěží musí být minimálně jedna ve stejné 
délce, v minimální rychlosti a v časovém rámci jako 4* mistrovství, 
přičemž musí být absolvovaná   ne víc než 24 měsíců před termínem 
uzávěrky jmenovitých přihlášek na mistrovství a nejpozději do uzávěrky 
jmenovitých přihlášek na mistrovství  a/nebo 60 dní před soutěží, podle 
toho, které z těchto období je delší, přičemž musí být absolvovaná v 
kombinaci s nominovaným jezdcem. 

816.3.4.Jezdci musí mít absolvovaný výše uvedený kvalifikační postup 
pro novice a kvalifikační postup v rámci hvězdového systému soutěží 
CEI až po úroveň, která se rovná délce soutěže, které se mají zúčastnit, 
včetně této úrovně. 

816.3.5. Jezdci musí mít úspěšně dokončeny alespoň tři 2* nebo vyšší 
soutěže CEI. 

816.3.6. Z těchto tří soutěží CEI musí být jedna v té samé délce, v 
minimální rychlosti a ve stejném časovém rámci jako 4* mistrovství, 
přičemž musí být absolvována  ne déle než 24 měsíců před termínem 
uzávěrky jmenovitých přihlášek na mistrovství a nejpozději do uzávěrky 
jmenovitých přihlášek na mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží, podle 
toho, které období je delší, přičemž musí být absolvovaná v kombinaci s 
nominovaným koněm. 

816.3.7.Evidence a potvrzení o kvalifikaci: Schválené záznamy o 
výsledcích koně/jezdce musí být poskytnuty za účelem zápisu do 
databáze FEI/FEI pasů  podle potřeby. Konečnou zodpovědnost však 
stále nesou jednotlivé NF. 



26 

Senioři: 

816.3.8. Koně musí mít absolvovaný výše uvedený kvalifikační postup 
pro novice a kvalifikační postup v rámci hvězdového systému soutěží 
CEI až po úroveň, která se rovná délce soutěže, které se mají zúčastnit, 
včetně této úrovně. 

816.3.9. Koně musí mít úspěšně dokončeny alespoň tři 2* nebo vyšší 
soutěže CEI. 

816.3.10. Z těchto tří soutěží musí být minimálně jedna ve stejné 
délce, v minimální rychlosti a v časovém rámci jako 4* mistrovství, 
přičemž musí být absolvovaná ne víc než 24 měsíců před termínem 
uzávěrky jmenovitých přihlášek na mistrovství a nejpozději do uzávěrky 
jmenovitých přihlášek na mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží, podle 
toho, které z těchto období je delší, přičemž musí být absolvovaná v 
kombinaci s nominovaným jezdcem. 

816.3.11. Jezdci musí mít absolvovaný výše uvedený kvalifikační 
postup pro novice a kvalifikační postup v rámci hvězdového systému 
soutěží CEI až po úroveň, která se rovná délce soutěže, které se mají 
zúčastnit, včetně této úrovně. 

816.3.12. Jezdci musí mít úspěšně dokončeno alespoň pět 2* nebo 
vyšších soutěží CEI. 

816.3.13. Z těchto pěti soutěží CEI musí být jedna v té samé délce, v 
minimální rychlosti a ve stejném časovém rámci jako 4* mistrovství, 
přičemž musí být absolvována ne déle než 24 měsíců před termínem 
uzávěrky jmenovitých přihlášek na mistrovství a nejpozději do uzávěrky 
jmenovitých přihlášek na mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží, podle 
toho, které období je delší, přičemž musí být absolvovaná v kombinaci s 
nominovaným koněm. 

816.3.14. Evidence a potvrzení o kvalifikaci: Schválené záznamy o 
výsledcích koně/jezdce musí být poskytnuty za účelem zápisu do 
databáze FEI/FEI pasů  podle potřeby. Konečnou zodpovědnost však 
stále nesou jednotlivé NF. 

Článek 817 - Pozvánky 

817.1. Soutěže CEI 

Počet funkcionářů a soutěžících, ať už soutěží jako jednotlivci nebo jako 
členové neoficiálního družstva, kteří budou pozváni, je na uvážení OV. 
Počet soutěžících, kteří mohou být akceptováni, bude uveden v oficiální 
pozvánce národním federacím. 
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817.2. Soutěže CEIO a mistrovství 

Oficiální pozvánka pro příslušnou NF musí být minimálně pro 4 soutěžící 
a 5 koní a maximálně pro 6 soutěžících a 6 koní, nestartujícího 
vedoucího družstva a veterinárního lékaře ve funkci  veterináře 
družstva. 

817.3. Servisní tým/grooms 

OV soutěže CEI, CEIO a mistrovství musí akceptovat dva členy 
servisního týmu na jednoho koně. 

817.4. Družstva a jednotlivci 

Pro kvalifikované jednotlivce a družstva platí na mistrovstvích 
následující: 

817.4.1.Družstva: Jestliže za NF startuje 3 a více závodníků, maximálně 
4 mohou být členy družstva, ale zároveň jsou oprávněni být 
klasifikováni a případně oceněni i v soutěži jednotlivců. 

817.4.2.Jednotlivci:Jestliže za NF startují méně než tři soutěžící, mohou 
být hodnocení  pouze jako jednotlivci, ne jako družstvo. 

817.4.3.Pro počet družstev potřebných pro mistrovství platí čl. 108 
Všeobecných pravidel 

817.5. Náklady a výsady 

OV mistrovství světa nebo kontinentálních mistrovství může převzít 
zodpovědnost za uhrazení nákladů spojených s dopravou, ubytováním,   
ustájením a stravou pro všechny soutěžící, koně, členy servisního týmu 
a funkcionáře družstva (vedoucí družstva a veterináře), kteří budou 
pozváni podle pravidel, a to ode dne předcházejícího první kontrole koní 
do dne následujícího po ukončení mistrovství. Tato informace musí být 
zveřejněna v rozpise. 

 

Článek 818 – Přihlášky 

818.1. Počet koní, kteří mohou být přihlášeni na soutěž, musí být v 
souladu s rozpisem. 

818.2. Všechny soutěžící, kteří jsou pozváni nebo nominováni na 
mezinárodní soutěž, musí přihlásit jejich NF. Všechny zahraniční 
účastníky, které vybraly jejich  NF, musí akceptovat OV. OV nesmí 
akceptovat žádné jiné přihlášky. 
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818.3. NF mohou přihlásit jen ty soutěžící, kteří jsou kvalifikováni 
podle podmínek, o kterých rozhodla příslušná Technická komise a 
schválilo Byro. 

818.4. Jestliže NF přihlásila více soutěžících a koní než je povolený 
počet pro oficiální družstvo, šéf ekipy musí určit soutěžící a koně, kteří 
jsou vybráni do oficiálního družstva a to nejpozději po první veterinární 
kontrole. 

818.5. Za žádných okolností nemůže OV omezovat počet přihlášek 
oprávněných soutěžících, resp. družstev na FEI mistrovstvích. 

818.6. Přihlášky na FEI mistrovství musí být podané v souladu s třemi 
povinnými fázemi, uvedenými níže v paragrafech 818.6.1., 818.6.2. a 
818.6.3. 

818.6.1.Předběžné přihlášky musí být na OV doručeny minimálně 8 
týdnů před plánovaným začátkem soutěže. 

Předběžná přihláška znamená, že NF určitě plánuje vyslat soutěžící, 
kteří se zúčastní soutěže. 

Musí být uvedeno, zda je záměr vyslat jen jednotlivce nebo jen 
družstvo, nebo  jednotlivce i družstvo. 

818.6.2.Jmenovité přihlášky musí být doručeny OV minimálně 4 týdny 
před soutěží a  musí obsahovat seznam jmen soutěžících, ze kterého 
budou vybrána jména soutěžících pro definitivní přihlášky a pro všechny 
výměny a musí být uveden počet soutěžících a koní, které má NF v 
úmyslu vyslat ..Počet jezdců a koní uvedených ve jmenovité přihlášce 
nesmí překročit dvoj násobek počtu pozvaných podle rozpisu. Jakmile 
jsou jmenovité přihlášky odeslány, NF může vyslat méně jezdců a/nebo 
koní než je v nich uvedeno, ale nikdy ne více. NF, které nejsou 
přihlášeny po termínu jmenovitých přihlášek a jejichž omluva není 
akceptovatelná pro OV, by měly být OV nahlášeny Generálnímu 
sekretáři FEI pro posouzení omluvy FEI tribunálem. 

818.6.3.Definitivní přihlášky musí být doručeny OV minimálně 4 dny 
před začátkem  soutěže. Představují definitivní výběr soutěžících a koní, 
kteří na soutěž  pojedou. Počet jezdců a koní na definitivních přihláškách 
nesmí překročit počet jezdců a koní uvedených na jmenovitých 
přihláškách a jejich jména musí být vybrána se seznamu jmen 
uvedeném na jmenovité přihlášce. Po zaslání definitivních přihlášek 
mohou být změny koní a/nebo jezdců udělány pouze s výslovným 
souhlasem OV  
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818.7. V přihlašovacím formuláři pro koně musí být uvedeny 
následující údaje jméno/jména, plemeno, pohlaví, věk, barva, země 
narození, současná státní příslušnost, číslo pasu a , v případě že se to 
vyžaduje, kvalifikace. 

818.8. Pokud by NF vyslala více koní, než je uvedeno ve jmenovité 
přihlášce, OV není povinen se o ně postarat, ani je nechat účastnit se 
soutěže. 

818.9. Na soutěži může soutěžící stáhnout jednoho nebo všechny své 
koně ze soutěže, ale nemůže bez souhlasu OV a SR přidat koně, který 
předtím nebyl přihlášen do soutěže. 

818.10. Pokud NF přihlásila ve jmenovité přihlášce družstvo a zjistí, že 
jej nebude moci vyslat, musí neodkladně informovat OV. 

818.11. Družstva nebo jednotlivý soutěžící, které jejich NF uvedla na 
definitivní přihlášce na jakoukoli soutěž a kteří se nezúčastní bez 
důvodné omluvy musí ZD/TD nahlásit GS za účelem posouzení FEI 
tribunálem. Účast na jiné soutěži, která se koná ve stejném termínu 
není důvodnou omluvou pro neúčast na soutěži. 

818.12. NF nemůže stejnou dvojici jezdec/kůň přihlásit definitivní 
přihláškou více než jednomu OV, jinak bude daná dvojice jezdec/kůň 
diskvalifikována ze soutěže, které se nakonec zúčastní. 

818.13. Odstoupením po termínu definitivních přihlášek nebo 
neomluvenou neúčastí  vzniká zodpovědnost za náhradu finanční ztráty, 
kterou utrpěl OV (výdaje na ustájení a ubytování) v důsledku pozdního 
odstoupení nebo neomluvené neúčasti. 

818.14.Žádný soutěžící nemůže na žádné vytrvalostní soutěži soutěžit 
s více než jedním koněm. 

818.15.Na mistrovství může jet tolik náhradních koní, kolik povolí OV. 
Prostory pro ustájení musí být dimenzovány tak, aby počítali minimálně 
s jedním náhradním koněm. Nicméně, všechny náhradní koně musejí 
být uvedeny ve jmenovitých přihláškách. 

Článek 819 – Nahlášení startujících 

819.1.Vedoucí družstva musí na sekretariát OV písemně nahlásit jména 
soutěžících a koní přidělených soutěžícím, kteří definitivně startují, 
vybraných ze seznamu jmen na oficiální přihlášce. 
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819.2.Vedoucí družstva, resp. jeho zástupce, nahlásí startující v 
termínu mezi 1 – 3 hodinami po první kontrole koní, a to podle dopředu 
oznámeného rozhodnutí PSR. 

819.3. Výměna/náhrada. 

819.3.1.Výměna po podání definitivních přihlášek: Po odeslání 
definitivních přihlášek se může výměna koní a/nebo soutěžících z 
(případného) seznamu jmenovitých přihlášek jejich příslušné země 
uskutečnit jen s písemným souhlasem NF jezdce a OV, přičemž tento 
souhlas nelze bezdůvodně odepírat. Všichni vyměnění jezdci a koně 
musí být korektně kvalifikováni podle čl. 816.3. 

819.3.2. Výměna v případě úrazu nebo onemocnění: V případě úrazu 
nebo onemocnění soutěžícího nebo koně, které znemožní danému jezdci 
nebo koni účast v soutěži a které nastane mezi nahlášením soutěžících 
a startem soutěže, lze uskutečnit výměnu nejpozději 2 hodiny před 
startem soutěže. Musí být splněny následující podmínky:  

1) osvědčení o zdravotním stavu vydané oficiálně uznaným lékařem pro 
jezdce a veterinárním lékařem/týmovým veterinářem pro koně  

2) povolení od PSR 

819.3.3.Soutěžící nebo kůň nebo oba dva, mohou být nahrazeni jiným 
soutěžícím nebo koněm nebo dvojicí kůň/jezdec, vybranými z těch, 
kteří jsou řádně přihlášeni jako členové družstva nebo jako jednotlivci a 
jejichž koně úspěšně absolvovali první veterinární kontrolu. 

819.3.4. Na mistrovstvích nebo na jiné 4* soutěži může NF vyměnit 
koně jen za koně uvedené na seznamu jmenovitých přihlášek dané NF, 
kteří jsou kvalifikováni ve smyslu čl. 818. 
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Kapitola III   Kontroly, prohlídky, kontrola medika ce 

Článek 820 – Veterinární kontroly 

820.1. Veterinární komise má absolutní kontrolu nad všemi 
záležitostmi týkajícími se bezpečnosti koně. 

820.2. Pro všechny mezinárodní soutěže FEI platí Veterinární pravidla 
FEI. 

820.3. Soubor kontrol a vyšetření podle těchto pravidel byl zaveden v 
zájmu zdraví, bezpečnosti a pohody koní na soutěži. 

820.4. Rozhodnutí SR přijaté na základě  přímého doporučení 
veterinárních funkcionářů je konečné a není proti němu odvolání. SR je 
však ve všech  případech povinen své rozhodnutí o vyloučení koně 
zdůvodnit. 

820.5. Pokud z jakýchkoli důvodů uhyne přihlášený kůň během doby 
mezi první a poslední kontrolou, je SR povinen vypracovat písemnou 
zprávu pro NF země, ve které se soutěž koná. Zpráva se bude 
archivovat ve Veterinární komisi FEI za účelem posouzení okolností. 

820.6. Pokud z jakýchkoli důvodů uhyne kůň v období 30 dnů po 
mistrovství, kterého se zúčastnil, NF jeho země by měla vypracovat 
písemnou zprávu o této události pro Veterinární komisi FEI, za účelem 
posouzení okolností. 

820.7. Pouze soutěžící, jejichž koně prošli všemi kontrolami a 
vyšetřeními, mohou být vyhodnoceni na definitivní výsledkové listině. 

820.8. Každý kůň musí mít evidenční list o vytrvalostních soutěžích 
(FEI Endurance Log), který musí být přiložený k jeho pasu, resp. 
identifikačnímu dokumentu. Na tomto listu musí být kromě data, místa 
konání, délky a hvězdové kategorie každé soutěže uvedeny i veterinární 
informace. Výsledek koně: dokončení,  dokončená vzdálenost po 
nejbližší veterinární uzávěru, důvody pro vyřazení z hodnocení 
(metabolické, kulhání nebo oboje), veterinární zákroky v místě konání 
soutěže, doporučení pro hospitalizaci, povinné období odpočinku a 
všechny ostatní poznámky potřebné pro ochranu bezpečnosti a pohody 
koně na budoucích soutěžích, které VK považuje za potřebné. Do 
evidenčního listu smí zapisovat záznamy jen VD, PSR a odvolací výbor. 

N nevztahuje se na národní soutěže 
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820.9. Všechny relevantní informace vyžadované na kontrolách a 
vyšetřeních musí být zapisovány pro každého soutěžícího formou 
individuálního veterinárního záznamu a musí být v zásadě k dispozici při 
všech dalších veterinárních kontrolách a vyšetřeních. Tyto záznamy 
mohou být vytvořeny elektronicky (se  zálohou) nebo v papírové formě. 
Soutěžící jsou bezprostředně po kontrole oprávněni nahlédnout do 
záznamu svých koní a udělat si z něj opis. OV si může veterinární karty 
ponechat. 

820.10. Čas příchodu do veterinární uzávěry musí být zaznamenán a 
kůň musí být VK předveden ke kontrole v rámci stanoveného času, dle 
těchto pravidel, který je potvrzený v rozpisu soutěže. 

820.11. Povinné přestávky se realizují zřízením veterinární uzávěry s 
vyhrazeným prostorem na veterinární kontrolu, do které 
soutěžící/členové týmu s koněm vstoupí, když usoudí, že kůň je 
připravený absolvovat veterinární kontrolu. Když jezdci/členové týmu 
vstoupí do vyhrazeného prostoru na veterinární kontrolu, musí jít s 
koněm přiměřeným tempem za neustálého pohybu kupředu směrem    
k určenému veterináři. Jednoho koně mohou ve vyhrazeném prostoru 
doprovázet maximálně tři osoby, přičemž tento počet může být omezen 
rozpisem nebo dopředu oznámeným rozhodnutím SR. 

820.12. Během této doby může být kůň podroben kontrole více než 
jednou, pokud tak rozhodne VK. Kůň však musí během stanoveného 
času, který má na to, aby se dostavil k veterinární kontrole, prokázat, 
že je schopen v soutěži pokračovat, což se hodnotí na základě tří 
kritérií: tepová frekvence, metabolická stabilita a chody. 

820.13.Tyto kontroly zklidnění na požadovanou tepovou frekvenci, 
metabolické stability a čistoty chodů musí být provedeny najednou, 
přičemž kůň musí splňovat minimální kritéria stanovená pro příslušnou 
hvězdovou kategorii soutěže. Dojde-li k jakékoliv změně způsobu, 
kterým budou vykonávány veterinární kontroly, musí to před soutěží 
oznámit SR nebo to musí být zveřejněno v rozpise. 

820.14.Když kůň úspěšně prošel kontrolou tepové frekvence, je přijat 
do časově dané povinné přestávky, která se počítá od momentu 
předvedení koně VK a trvá po stanovenou dobu. Během této povinné 
přestávky se vykonají všechny ostatní  úkony veterinární kontroly, 
včetně předvedení koně v klusu. 

820.15. TD nebo SR společně s VK mohou rozhodnout o změně délky 
povinných přestávek s ohledem na extrémní povětrnostní podmínky 
nebo jiné výjimečné okolnosti. Změny musí být oznámeny všem 
soutěžícím nebo/a vedoucí equip před startem do příslušného kola. 
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820.16.OV, TD, PVK, ZVD a PSR jsou povinni zabezpečit dostupnost 
přiměřené péče po soutěži a kontroly veterinárního ošetření, včetně 
zajištění ošetřovny (veterinární kliniky) pro koně s náležitým vybavením 
pro chirurgické zákroky. Na 4* soutěžích a mistrovstvích musí být 
zařízení pro akutní ošetření zajištěno na místě. Informace o příslušném 
uspořádání musí být jednoznačně uvedené v rozpise, přičemž zařízení 
musí být schváleno TD před prvním veterinárním vyšetřením. Po prvním 
vyšetření může PVK a ZVD v součinnosti se SR doporučit změny v 
zabezpečení ošetřovny, včetně umístění členů veterinární komise, resp. 
plánování jejich dostupnosti za účelem jejich pomoci v ošetřovně, resp. 
v rámci péče následující po soutěži. Musí být určen ošetřující 
veterinář/veterináři, přičemž se v této skupině musí nacházet i 
veterinář, který má povolení vykonávat veterinární praxi v dané 
geografické oblasti. 

 

Článek 821 – Veterinární kontroly a vyšetření koní 

821.1. Veterinární vyšetření (veterinary examination) 

821.1.1.První vyšetření se uskuteční co nejdříve po příjezdu koní do 
místa ustájení, ale rozhodně před povolením vstupu koní do jim 
přidělených boxů. 

821.1.2.Mělo by být provedeno oficiálním veterinářem jmenovaným SR, 
pokud není k dispozici, vykoná ji  veterinář hostitelské země. Vždy, kdy 
je to možné, by měl být přítomen PSR a ZVD. 

821.1.3.V první řadě je cílem tohoto vyšetření zjištění identity koně 
(pas, registrační dokumenty, atd.) a následné zjištění všeobecného 
zdravotního stavu koně, hlavně je nutné zjistit jakékoliv infekční stavy. 
Sporné případy by měly být nahlášeny OV, TD nebo SR ihned po 
příchodu, ale nejpozději jednu hodinu před první kontrolou. 

821.1.4.Na soutěžích CEI mohou být tato vyšetření spojená s 
první/vstupní kontrolou. 

821.1.5.Na soutěžích CEIO a mistrovstvích musí být tato vyšetření 
provedena zvlášť a v dostatečném předstihu, aby bylo možné zajistit 
karanténu koní podezřelých z nakažení infekcí a koní, kteří byli 
transportováni s nimi dohromady a to až do uspokojivého vyřešení 
zdravotních otázek nebo obav. To rovněž znamená, že OV musí zajistit 
adekvátní prostory pro tyto účely. 
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821.2. Kontroly koní (horse inspections) 

821.2.1.První/vstupní kontrola (First inspection): V zásadě by měla být 
provedena jeden den před startem soutěže veterinární komisí společně 
s SR. Provede se podle standardů pro všechny veterinární kontroly, 
které jsou uvedeny níže, přičemž se VK zaměří na následující: tepová 
frekvence, dýchací soustava, všeobecný stav, posouzení chodů, 
bolestivost, otevřené rány, poranění, rozsah pohybu a jiné náležitosti a 
aspekty, které je možné kdykoliv podle potřeby doplnit do veterinární 
karty. 

N  není- li možno zajistit vstupní kontrolu den před zahájením 
soutěže, provede se s dostatečnou časovou rezervou před 
zahájením soutěže. 

821.2.2.Kontroly všeobecně: Pokud jde o úlohu veterináře, není rozdíl 
mezi první a závěrečnou kontrolou. Jsou používány stejné standardy 
pro posuzování schopnosti pokračovat v soutěži, jak z hlediska 
metabolického, tak z hlediska posuzování čistoty chodů. 

821.2.3.Ve vyhrazených prostorách pro veterinární kontroly by měl být 
brán ohled na jezdce a koně, kteří jsou vystaveni tlaku intenzivní 
soutěže, a to v tom smyslu, že by zde mělo být zajištěno klidné a tiché 
prostředí, přičemž je úkolem SR a komisařů zajistit dodržování tohoto 
nařízení. Zároveň jsou jezdci a členové jejich týmu, resp. majitelé, 
rovněž odpovědni za respektování charakteru činnosti, která je zde 
vykonávána – kontrola a posuzování přetrvávání dobrého zdravotního 
stavu koní a jejich schopnosti pokračovat v soutěži, která na ně klade 
stresující fyzické nároky. Proto nebude tolerováno žádné nesportovní 
chování ve smyslu zdržování korektního předvedení koně, resp. bránění 
korektnímu předvedení. Technická komise FEI může kdykoliv podle 
potřeby vydat seznam speciálně zakázaného chování pod hrozbou 
diskvalifikace, resp. jiných disciplinárních postupů. Není však účelem 
seznamu, aby byl vyčerpávající, přičemž přiměřený úsudek SR a 
komisařů bude nedotknutelný.  (viz. vysvětlující dodatky k pravidlům). 

821.2.4.Povinné opakované kontroly (re-check): VK v součinnosti se SR 
stanoví, ve kterých veterinárních uzávěrách bude požadovat předvedení 
koně na povinnou opakovanou kontrolu schopnosti pokračovat v 
soutěži, která se uskuteční ne  víc než 15 min před stanoveným časem 
odchodu daného soutěžícího z veterinární uzávěry. 

821.2.5.Vyžádané opakované kontroly (re-check): Veterinář provádějící 
kontrolu koně může jeho jezdce požádat o opakované předvedení koně, 
během jeho povinné přestávky a 15 minut před startem, pokud má 
stále obavy o to, zda zdravotní stav koně mu dovolí pokračovat v 
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soutěži. Toto pravidlo je určeno pro poskytnutí výhody v případě 
pochybností ohledně schopnosti koně  pokračovat v soutěži. 

821.2.6.Kontrola ve veterinární uzávěře (vet gate inspection): První 
povinná kontrola na konci každého kola. 

821.2.7.Opakovaná kontrola ve veterinární uzávěře (vet gate re 
inspection): Pokud je během kontroly ve veterinární uzávěře tepová 
frekvence koně vyšší než je stanovená hodnota pro danou kontrolu, 
může být kůň během stanoveného času předveden podruhé. 

821.2.8.Závěrečná kontrola (final inspection): Závěrečná kontrola se 
uskutečňuje poté, co kůň překročí cílovou čáru. Povolené je jen jedno 
předvedení. 

821.2.9.Tepová frekvence: Koním s abnormálně vysokou TF nebo s TF 
vyšší než je stanoveno v rozpise, resp.upraveno SR na základě 
doporučení VK, nebude povoleno pokračovat v soutěži a bude se u nich 
mít za to, že se nekvalifikovali  do dalšího kola soutěže. Všechny 
abnormální srdeční ozvy se musí zaznamenat. 

821.2.10.Dýchací soustava: Abnormality ve frekvenci nebo charakteru 
dýchání, u kterých VK předpokládá, že mohou ohrozit bezpečnost koně, 
budou důvodem k vyloučení. 

821.2.11.Všeobecný stav: Může být změřena teplota a budou vyšetřeny 
sliznice. Koně v obecně špatném stavu nebo s abnormálně vysokou 
teplotou budou vyloučeni. 

821.2.12.Nepravidelnost - čistota- chodů:  

Kůň vykazující nepravidelnosti chodů na první nebo závěrečné kontrole 
nebo na jakékoli kontrole během soutěže/na trati, které jsou 
jednoznačně pozorovatelné v klusu, nebo v jiném ekvivalentním chodu, 
při hodnocení koně na ruce na volné otěži směrem od veterináře a zpět 
bez předchozích ohybových zkoušek a hluboké palpace končetin, které 
způsobují koni bolest, nebo ohrožují jeho schopnost bezpečně podat 
sportovní výkon, bude vyloučen ze soutěže a nekvalifikuje se do dalšího 
kola. 

821.2.12.1.V zásadě by kontrola chodů měla být provedena na rovném 
a pevném povrchu. 

821.2.12.2.Pokud po první předvedení koně má veterinář pochybnosti o 
způsobilosti koně pokračovat v soutěži, bude kůň předveden před 
komisí složenou ze tří veterinářů. Posouzení před komisí  veterinářů 
musí být provedeno tak, že pozorující veterináři formou tajného 
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hlasování vyjádří svůj názor, zda by kůň měl projít nebo zda by měl být 
vyloučen a oznámí své rozhodnutí přímo členu SR. 

821.2.12.3.Kterýkoliv ze tří veterinářů může před svým hlasováním 
požádat o další předvedení koně,  čímž poskytne koni a jezdci výhodu z 
pochybnosti, přičemž svou žádost oznámí přítomnému členu SR a ten 
požádá o nové předvedení koně. Konečné rozhodnutí SR na základě 
většinového hlasování tří veterinářů, z nichž každý hlasuje nezávisle a 
bez diskuze, bude potom konečné. 

821.2.12.4.Pokud se komise po třech pokusech (jeden před původním 
veterinářem a dva před komisí) stále nedokáže rozhodnout, zda je kůň 
způsobilý pokračovat v soutěži, ať už kvůli nesprávnému předvedení 
nebo podle veterinárních kritérií, bude kůň vyloučen. 

821.2.12.5 Jakýkoliv neobvyklý rys chodů koně musí být zaznamenán 
do veterinární karty koně, nezávisle na tom, zda je to důvod pro 
vyloučení nebo ne. 

 821.2.13.Bolestivost, otevřené rány, poranění: Jakýkoliv výskyt 
bolestivosti, otevřených ran a poranění v dutině ústní, na končetinách a 
po těle, včetně podrážděných míst v oblasti obřišníku a sedla musí být 
zazanamenán. Pokud by účast nebo pokračování v soutěži s jistotou 
vážně zhoršilo stav jakéhokoli zranění nebo prohloubilo bolestivost, 
nebude umožněno koni pokračovat v soutěži. 

821.2.14Podkovy a kopyta: Koně mohou být ježděni bez podkov, pokud 
však jsou okováni, musí být okováni korektně a podkovy musí být ve 
vyhovujícím stavu pro soutěž. Koně, kteří jsou okováni na první 
kontrole, mohou protnout cílovou čáru bez jedné nebo více podkov. 
Ochranná obuv na kopyta (equi-boots) a podložky jsou povoleny. 
Nicméně, ve všech případech, kdy bude průběžný stav kopyta bránit 
koni podat sportovní výkon nebo mu bude působit bolest, bude kůň 
vyloučen. 

821.3. Individuální veterinární karty 

Individuální veterinární karty (vet cards) musí být vyplněny před první 
veterinární kontrolou a musí se doplňovat při každé veterinární 
kontrole. 

821.4.Závěrečná kontrola (final inspection) 

821.4.1.Kůň se kvalifikuje pro předvedení před  VK na závěrečnou 
kontrolu, když jeho TF dosáhne maximálně 64 tepů/min 30 min po 
překročení cílové čáry.  Koně, kteří nesplní tato kritéria nebudou 
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zařazeni do vyhodnocení, ale i tak musí být předvedeni před VK do 30 
min po překročení cílové čáry. 

821.4.2.V každém případě musí být koni změřen a zapsán tep do 
veterinární karty v čase stanoveném v rozpise. 

821.4.3.Účelem závěrečné kontroly je posoudit, zda je kůň stále 
způsobilý pokračovat v soutěži, zda je po obvyklé přestávce schopen s 
jezdcem v sedle absolvovat další úplné kolo, přičemž tato kontrola je 
provedena stejným způsobem jako kontroly předcházející, jsou v ní 
vykonávány stejné úkony a posuzována stejná kritéria jako při 
kontrolách na trati, ale s tou výjimkou, že je povolen jen jeden vstup. 
Každý kůň bude kontrolován proti/vzhledem ke své veterinární kartě. 

821.4.4.Na všech jednodenních vytrvalostních soutěžích na 160 km 
nebo na dvou- a vícedenních soutěžích s průměrnou délkou 100 km na 
den musí všichni soutěžící koně zůstat v areálu ustájení soutěže, aby  
zůstali pod veterinárním dohledem minimálně 24 hod po dojezdu do cíle 
nebo po kratší dobu, pokud VK povolí dřívější odjezd. 

821.5. Jiné kontroly 

SR nebo oficiální veterináři mohou kdykoliv během soutěže podrobit 
všechny koně nebo jakéhokoliv náhodně vybraného koně jiným 
kontrolám. 

 

Článek 822 – Cena kondice (best condition award) 

822.1.OV může vyhlásit Cenu kondice ve všech vytrvalostních 
soutěžích FEI 

822.2.Cílem této ceny je najít koně, který je po dokončení soutěže v 
nejlepší kondici, přičemž se umístil mezi nejlepšími koňmi (maximálně 
prvních 10 koní) 

822.3. Kůň může být zařazen do hodnocení o Cenu kondice jen pokud 
úspěšně dokončil soutěž, přičemž jeho čas je v rámci procentuální 
hodnoty jeho dosaženého času v soutěži  vzhledem k dosaženému času 
vítězného koně. O časovém limitu potřebném k zařazení  koně do 
hodnocení o Cenu kondice rozhodne SR. 

822.4. U koní, kteří jsou nahlášeni do  hodnocení o Cenu kondice, se 
předpokládá, že jsou stále v soutěži, a to až do dokončení slavnostního 
předávání ceny kondice. 
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822.5. Soutěžící nejsou povinni přihlásit své koně do soutěže o Cenu 
kondice 

822.6. Pro udělení Ceny kondice by se měl použít postup stanovený ve 
vysvětlujících dodatcích k vytrvalostním pravidlům. Všichni přihlášení do 
ceny kondice se podrobí kontrole medikace. 

Článek 823 – Veterinární ošetření během soutěže 

Bez písemného povolení VK nesmí být koni poskytnuto žádné 
veterinární ošetření během soutěže. Povolené ošetření nemá vliv na 
hodnocení koně. 

 

 

 

Kapitola IV Funkcioná ři vytrvalostních sout ěží 

Článek 824 – Povinnosti funkcionářů 

824.1. Sbor rozhodčích (Ground Jury) 

824.1.1. SR dohlíží na všechny úkony a přípravy OV týkající se 
rozhodování, veterinárních kontrol a měření času vytrvalostní soutěže 

824.1.2. OV zajistí asistenci dalších funkcionářů, komisařů a veterinářů 
podle počtu přihlášek, SR má však i nadále celkovou odpovědnost nad 
průběhem soutěže 

824.2  Technický delegát (Technical Delegate) 

824.2.1. TD je povinen v koordinaci s OV dopředu zkontrolovat a 
schválit trať. Na 2* a 3* soutěžích by se měl TD, pokud je to možné, 
zúčastnit navrhování tratě. Na  4* soutěžích a mistrovstvích se TD musí 
zúčastnit navrhování tratě s OV. 

824.2.2.TD schvaluje technické a administrativní zabezpečení realizace 
soutěže, veterinárních prohlídek a kontrol koní, ubytování jezdců a 
ustájení koní a  zabezpečení komisařů pro soutěž. 

824.2.3.TD vede schůzi technického personálu soutěže a dohlíží na 
jejich činnost. 

824.2.4.TD přešetřuje všechna rozhodnutí, která se mají přijmout, 
zjištění hlásí SR a poskytuje mu doporučení. 
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824.2.5.Autorita technického delegáta je absolutní až dokud neohlásí 
SR, že je spokojen s celkovým zabezpečením soutěže. Následovně TD 
pokračuje v dohledu nad průběhem soutěže po technické a 
administrativní stránce a poskytuje rady  a asistuje SR, VK a OV. 

824.2.6. Na 3* a nižších soutěžích může být TD zároveň členem sboru 
rozhodčích, pokud na to má příslušnou kvalifikaci. N – v takovém 
případě musí mít sbor rozhodčích minimálně 4 členy. 

824.2.7. Na 4* soutěžích musí být TD ze zahraničí. 

824.3. Veterinární komise (Veterinary Comission) 

824.3.1.VK má úplnou kontrolu nad všemi záležitostmi, týkajícími se 
bezpečnosti, zdraví a pohody koní. Pro všechny schválené vytrvalostní 
soutěže FEI platí veterinární pravidla FEI. 

824.3.2. OV a TD by měli co nejdříve, jak je to jen možné, konzultovat 
s PVK a ZVD plánování veterinárních uzávěr a jiných aspektů 
bezpečnosti koní v soutěži. 

824.4. Hlavní steward (Chief steward) 

824.4.1. HK je zodpovědný za organizaci činnosti komisařů během celé 
soutěže. 

824.4.2. HK se musí ujistit, že ustájení je adekvátní a bezpečné, 
odpovídající kategorii soutěže a že v každé veterinární uzávěře a na 
trati je k dispozici dostatečný počet komisařů. 

824.4.3.HK asistuje OV, SR a TD pro zabezpečení hladkého průběhu 
všech stanovených činností během soutěže, jakými jsou například 
zahajovací a závěrečný ceremoniál nebo jakékoliv jiné požadované 
organizované činnosti v rámci soutěže. 

824.4.4. HK je zodpovědný za celkovou bezpečnost a péči o účastníky 
soutěže. 

824.4.5. HK musí úzce spolupracovat s PSR, TD a PVK, přičemž OV a 
TD by s ním měli co nejdřív, jak je to možné, konzultovat plánování 
soutěže. 

824.5. Odvolací komise (Appeal Committee):  

Povinnosti odvolacího výboru jsou stanoveny ve všeobecných pravidlech 
FEI (viz. čl. 164, 170-174) a ve Veterinárních pravidlech FEI (viz. čl. 
1011 a 1019). 
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Článek 825 – Funkcionáři vyžadovaní pro mezinárodní 
vytrvalostní soutěže 

825.1. Mistrovství světa 

825.1.1.Sbor rozhodčích se musí skládat z prezidenta a minimálně 4 
členů vybraných z oficiálního  seznamu mezinárodních rozhodčích FEI 
pro vytrvalostní soutěže, které jmenuje FEI v součinnosti s Komisí 
vytrvalostního ježdění FEI a v součinnosti s OV, přičemž jeden ze členů 
musí být ze zahraničí. Všichni členové musí splňovat podmínky aktuální 
* kategorizace rozhodčích vytrvalostních soutěží. 

825.1.2.Veterinární komise se musí skládat  z  prezidenta, zahraničního 
delegáta a jednoho dalšího člena na každých 15 koní, přičemž 
minimální počet členů VK  musí být 5, včetně PVK a ZVD. 
Minimálně polovina členů musí být ze zahraničí, přičemž tito členové 
musí být vybráni z oficiálního seznamu veterinářů FEI pro vytrvalostní 
soutěže a jmenováni FEI v součinnosti s Komisí vytrvalostního ježdění 
FEI a v součinnosti s OV. Všichni členové musí splňovat podmínky 
aktuální * kategorizace veterinářů vytrvalostních soutěží. 

825.1.3.Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři 
schválenými FEI, které jmenuje FEI v součinnosti s Komisí 
vytrvalostního ježdění FEI a v součinnosti s Veterinární komisí FEI. Na 
20 soutěžících koní musí být minimálně 1 ošetřující veterinář. Minimálně 
50% ošetřujících veterinářů musí mít zkušenosti ze soutěží CEI na 
úrovni mistrovství. 

825.1.4.Zahraniční technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD 
FEI pro vytrvalostní soutěže a musí být jmenovaný FEI v součinnosti s 
Komisí  vytrvalostního ježdění FEI a a v součinnosti s OV, přičemž musí 
splňovat podmínky aktuální * kategorizace TD vytrvalostních soutěží. 

825.1.5.Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu HK FEI  pro 
vytrvalostní soutěže a  musí ho jmenovat OV. 

825.1.6.Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla FEI, přičemž 
odvolací komise je povinná a musí ji jmenovat FEI v součinnosti s 
Komisí vytrvalostního ježdění FEI a v součinnosti s OV. 

825.2. Soutěže CEIO, regionální hry a kontinentální mistrovství 
pro seniory, mladé jezdce a/nebo juniory a jiné 4* soutěže CEI 

825.2.1. Sbor rozhodčích se musí skládat z prezidenta a minimálně 3 
členů vybraných ze seznamu mezinárodních rozhodčích FEI pro 
vytrvalostní soutěže, které jmenuje FEI v součinnosti s Komisí 
vytrvalostního ježdění FEI a v součinnosti s OV, přičemž jeden ze členů 
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musí být ze zahraničí. Všichni členové musí splňovat podmínky aktuální 
* kategorizace rozhodčích vytrvalostních soutěží. 

825.2.2. Veterinární komise se musí skládat  z  prezidenta, 
zahraničního delegáta a jednoho dalšího člena na každých 15 koní, 
přičemž minimální počet členů VK  musí být 5, včetně PVK a ZVD. 
Minimálně polovina členů musí být ze zahraničí, přičemž tito členové 
musí být vybráni ze seznamu veterinářů FEI pro vytrvalostní soutěže a 
jmenováni FEI v součinnosti s Komisí vytrvalostního ježdění FEI a a v 
součinnosti s OV. Všichni členové musí splňovat podmínky aktuální * 
kategorizace veterinářů vytrvalostních soutěží. 

825.2.3. Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři 
schválenými FEI, které jmenuje FEI v součinnosti s Komisí 
vytrvalostního ježdění FEI a v součinnosti s Veterinární komisí FEI. Na 
20 soutěžících koní musí být minimálně 1 ošetřující veterinář. Minimálně 
50% ošetřujících veterinářů musí mít zkušenosti ze soutěží CEI na 
úrovni mistrovství. 

825.2.4. Zahraniční technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD 
FEI pro vytrvalostní soutěže a musí být jmenovaný FEI v součinnosti s 
Komisí  vytrvalostního ježdění FEI a a v součinnosti s OV, přičemž musí 
splňovat  podmínky aktuální * kategorizace TD vytrvalostních soutěží. 

825.2.5.Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu HK FEI pro 
vytrvalostní soutěže a musí ho jmenovat OV. 

825.2.6. Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla FEI, přičemž 
odvolací komise je povinná a musí ji jmenovat FEI v součinnosti s 
Komisí vytrvalostního ježdění  a v součinnosti s OV. 

825.3. 3* vytrvalostní soutěže CEI 

825.3.1.Sbor rozhodčích se musí skládat z prezidenta a zahraničního 
rozhodčího vybraného z oficiálního seznamu zahraničních rozhodčích 
FEI pro vytrvalostní soutěže, které jmenuje OV. Dalšími případnými 
členy mohou být rozhodčí národních vytrvalostních soutěží, které 
jmenuje OV. Všichni členové musí splňovat podmínky aktuální 
*kategorizace rozhodčích vytrvalostních soutěží. 

825.3.2. VK se musí skládat z PVK a dvou členů, vybraných ze seznamu 
veterinářů FEI  pro vytrvalostní soutěže, které jmenuje OV. Jeden z nich 
musí být ze zahraničí. Na 20 soutěžících koní musí být jeden člen VK. 
Všichni takto jmenovaní členové VK musí splňovat podmínky aktuální * 
kategorizace veterinářů vytrvalostních soutěží. Všichni ostatní členové 
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VK musí být zkušení veterináři  vytrvalostních soutěží a musí je 
jmenovat OV. 

825.3.3.Na 30 soutěžících koní musí být minimálně 1 ošetřující 
veterinář vybraný ze seznamu schválených ošetřujících veterinářů FEI. 

825.3.4.TD musí být vybrán ze seznamu TD (rozhodčích, veterinářů) 
FEI pro vytrvalostní soutěže a musí ho jmenovat OV, přičemž musí 
splňovat podmínky aktuální * kategorizace TD vytrvalostních soutěží. 
TD může po zahájení soutěže působit jako člen SR. 

825.3.5.Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu HK FEI  pro 
vytrvalostní soutěže a musí ho jmenovat OV. 

825.3.6.Odvolací komise se nevyžaduje. 

 

 

825.4. - 1* a 2* vytrvalostní soutěže CEI 

825.4.1.SR se musí skládat z PSR, který musí být vybrán ze seznamu  
mezinárodních  rozhodčích FEI pro vytrvalostní soutěže. Všichni ostatní 
členové mohou být zkušení rozhodčí národních soutěží. Všichni členové 
musí splňovat podmínky aktuální *kategorizace rozhodčích 
vytrvalostních soutěží. 

825.4.2. VK se musí skládat z PVK a minimálně dvou členů, vybraných 
ze seznamu veterinářů FEI pro vytrvalostní soutěže, které jmenuje OV. 
Všichni takto jmenovaní členové VK  musí splňovat podmínky aktuální * 
kategorizace veterinářů vytrvalostních soutěží. Jeden z nich musí být ze 
zahraničí. Všichni ostatní členové musí být zkušení veterináři 
vytrvalostních soutěží a musí je jmenovat OV. 

825.4.3. Na 1* a 2* soutěžích CEI musí být minimálně 1 ošetřující 
veterinář na 50 soutěžících koní. 

825.4.4.TD musí být vybrán ze seznamu TD (rozhodčích, veterinářů) 
FEI pro vytrvalostní soutěže a musí ho jmenovat OV, přičemž musí 
splňovat podmínky aktuální * kategorizace TD vytrvalostních soutěží. 

825.4.5.Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu HK FEI pro 
vytrvalostní soutěže a  musí ho jmenovat OV. 

825.4.6.Odvolací komise se nevyžaduje. 
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N  na národních závodech se počet členů VK řídí počtem 
startujících koní, kdy na každých 20 koní by měl být jeden 
veterinář, minimální počet členů VK je tři  včetně PVK, všichni 
veterináři musí být ze seznamu veterinárních funkcionářů 
vytrvalostní komise ČJF o.s. 

 

 

 

 

Kapitola V Ceny a slavnostní předávání cen 

Článek 826 – Ceny 

826.1. Ceny musí být uděleny všem soutěžícím, kteří úspěšně dokončili 
trať. 

826.2. Pro ceny ve vytrvalostních soutěžích není určená minimální 
hodnota. 

826.3. Pravidla pro rozdělování finančních cen jsou stanovená ve 
Všeobecných pravidlech FEI. 

Článek 827 – Slavnostní předávání cen 

VK by měla vyloučit z účasti na slavnostním předávání cen jakéhokoliv 
koně ve špatném stavu. 

N  dekorování a předávání cen by mělo být provedeno co 
nejdříve po skončení závodů, dle rozhodnutí SR 
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Příloha 1:  

Postup rozhodčích pro získání titulu „Mezinárodní rozhodčí FEI“ 

� ovládat jeden ze dvou oficiálních jazyků FEI a pracovní 
znalost druhého 

� upřednostňuje se věk pod 60 let 

Přesné znění viz. originální pravidla FEI 

 

Příloha 2: * kategorizace – rozhod čí 

Přesné znění viz. originální pravidla FEI 

 

 

Příloha 3: * kategorizace – techni čtí delegáti  

Přesné znění viz. originální pravidla FEI 

� ovládání jednoho ze dvou oficiálních jazyků 

� status mezinárodního rozhodčího vytrvalostních soutěží FEI 

 

Příloha 4: * kategorizace – veteriná ři 

Přesné znění viz. originální pravidla FEI 

���� ovládání jednoho ze dvou oficiálních jazyků 
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Příloha 5: Kategorie funkcioná řů požadované pro sout ěže 

 

1* sbor rozhodčích prezident  2* a více 

 

 technický delegát    2* a více 

 vet. komise  prezident  3* a více 

    2 členové  2* a více 

 

2* sbor rozhodčích prezident  3* a více 

    zahraniční rozh. 2* a více 

 technický delegát    3* a více 

 vet. komise  PVK nebo ZVD  3* a více 

    2 členové  2* a více 

 

3*  sbor rozhodčích prezident  4*  

    zahraniční rozh. 3* a více 

technický delegát    3*avíce vet. 
komise  PVK a/nebo ZVD  4*  

  

   2 členové   3* a více 

 

4*  sbor rozhodčích prezident  4* 

    zahraniční rozh. 4* 

    členové   4* 

 zahraniční technický delegát   4* 

 vet. komise  PVK a ZVD  4* 

    členové   4* 
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Příloha N1: Stupnice pro ozna čování obtížnosti terénu  

Pro stručné a přesné vyjádření popisu charakteru jezdecké trasy nebo 
trati soutěže je zaveden kód složený z čísla a písmene, která vyjadřují 
obtížnost a druh terénu. 

Terén 

1. lehký terén, přepočt. koeficient 1,0, 

rovný terén s minimálními požadavky na vedení koně, typ pastviny 
(upřesňující údaj: pokud nasčítaná převýšení budou do 1 % délky trati) 

2. středně těžký terén, přepočt. koeficient 1,1, 

zvlněný terén s občasnými kratšími výstupy nebo sestupy, s vyššími 
nároky na vedení koně, např. polní nebo lesní cesty ve zvlněném terénu 
(upřesňující údaj: pokud nasčítaná převýšení budou do 2 % délky trati) 

3. těžký terén, přepočt. koeficient 1,2, 

dlouhé a strmé sestupy a výstupy, strže, srázy, výskyt míst, která se 
dají překonat pouze s koněm na ruce. Vysoké požadavky na vedení 
koně (upřesňující údaj: pokud nasčítaná převýšení budou nad 2 % 
délky trati) 

Podklad (půda) 

A) dobrý podklad, přepočt. koeficient 1, 

pružný, tráva, mech, louka, měkká lesní cesta, strniště, zasněžené 
louky s dobrým podkladem 

B) střední podklad, přepočt. koeficient 1,1 

tvrdší nebo naopak hlubší a příliš měkký, suché polní a lesní cesty, 
výskyt nerovností v podkladu, překážky nutící občas jezdce k vyšší 
pozornosti, hluboká půda nebo močál, hluboký sníh, závěje 
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C) špatný podklad, přepočt. koeficient 1,2 

tvrdý nebo bažinatý, asfalt, beton, dlažba, zmrzlá půda, močály, brody, 
led 

Při absolvování určité trati budou vykazovány skutečně naměřené a 
odjeté kilometry, tzn.trať 60 km bude bez jakýchkoli přepočtů - 60 km 
"L".Pro bodové hodnocení výkonu jezdce a koně bude trať 
přepočítávána dle přepočtových koeficientů uvedených výše. 

Příklad: 

50 km v kategorii 1A = 50 x 1,0 x 1,0 = 50 bodů 

50 km v kategorii 2B 50 x 1,1 x 1,1 = 60,5 bodu 

Kombinace mohou být různé dle skutečného stavu trati. Kategorie musí 
být uváděny v rozpise soutěží, aby každý soutěžící věděl, do jak 
těžkého terénu koně přivede a zda je jeho kůň schopen v tomto terénu 
soutěž absolvovat. 
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Příloha N2: kategorizace jezdc ů 

Kategorie A 

 Může startovat v: Z, ZM ( ZM kategorie dětí, nebo  čtyř a 
 pětiletých koní startujících prvním rokem 

 Podmínky pro zařazení:    ZZVJ nebo ZZVJ – E  

(u ZZVJ- E získané do roku 2009) 

Kategorie B 

 Může startovat v: L 

 Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž Z 
s rychlostí minimálně  12,00 km.hod-1 

Kategorie C 

 Může startovat v: S 

 Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž L 
s rychlostí minimálně   12 km.hod-1 

Kategorie D 

 Může startovat v: ST 

 Mezinárodní  - do 125 km 

 Podmínky pro zařazení:    2x úspěšně dokončená soutěž S 
s rychlostí minimálně  12 km.hod-1. 

Kategorie E 

 Může startovat v: T 

 Mezinárodní  

 Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená jednodenní 
soutěž ST s rychlostí  minimálně 12 km.hod-1. 
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Vysvětlující dodatky 

k pravidlům FEI pro vytrvalostní ježdění, 7. vydání, vstupující v 
platnost dnem 1.1.2009 se všemi úpravami a doplňky k 1.1.2011 

čl. 804.2.4. - výjimečné okolnosti 
takovými okolnostmi se obyčejně myslí venkovní vlivy, které mohou 
způsobit dočasné přerušení soutěže krátkodobé povětrnostní podmínky 
(přívalový déšť, který způsobí krátkodobé zaplavení, elektrické 
atmosférické rušivé vlivy, potřeba přesměrovat jedno nebo více kol 
soutěže) nemožnost přístupu k etapám tratě což způsobí zpoždění díky 
reorganizaci. 
čl.804.3.4. - katastrofické události 
takovými okolnostmi se obyčejně myslí venkovní vlivy, které způsobí 
trvalé přerušení hladkého průběhu soutěže dlouhodobé povětrnostní 
podmínky (přívalový déšť způsobící rozsáhlé záplavy, které znemožní 
přístup k místu konání soutěže nebo k trati) bezpečnostní aspekty 
týkající se bezpečnosti účastníků (vzpoura/občanské nepokoje apod.) 
čl. 806.1.25. - čas a měření času 

1. pokud se používají ne-elektronické (počítačové) systémy 
časomíry, měl by čas být měřený na nejbližší sekundu nebo 
její část, přičemž by měla být vytvářena a uchovávána 
záložní kopie, podle potřeby aktualizovaná 

2. všechny součásti systému časomíry by měly být před 
startem soutěže přesné a synchronizované 

3. pokud je používán počítačový systém časomíry, potom by 
měl každý jezdec nebo zodpovědná osoba dostat 
individuální záznam o čase. V průběhu celé soutěže musí 
být vytvářené a uchovávané další záložní záznamy v 
elektronické nebo papírové formě 

4. všechny osoby obsluhující systémy časomíry by měly být 
před soutěží kompletně proškolené a měly by být 
seznámeny se systémem, který se bude používat 

5. musí fungovat přesné měření času protnutí cílové čáry 
etapy/soutěže jezdcem/koněm, času předvedení na 
veterinární kontrolu a času startu do dalšího kola 
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čl. 807.6.4. - povolená pomoc 
− pomoc, která je upřesněná v rozpise scháleném 

FEI 
− pomoc, kterou poskytuje OV při přecházení cest 
− pomoc, kterou poskytuje OV při podávání 

servisu koním, když členové servisních týmů nemají 
povolený přístup na určitá místa 

− pomoc, kterou poskytuje OV v souvislosti s 
elektronickými zařízeními na sledování polohy 

čl. 808.2. - rozpis soutěže 
� měly by být uvedeny informace o všech poplatcích, které 

bude hradit jezdec, resp. družstvo v souvislosti s výdaji 
navíc – např. veterinární služby, kovářské práce apod. 

� taktéž by měly být uvedeny informace o 
importních/exportních podmínkách a o souvisejících 
nákladech 

� taktéž by měly být uvedeny informace o všech daňových 
povinnostech, které se mohou vztahovat na jezdce, který 
získá finanční odměnu 

čl. 816 – kvalifikační postup 
� všichni jezdci a koně, kteří se před 1. lednem 2009 

nezúčastňovali soutěží FEI, musí v plném rozsahu splnit 
podmínky stanovené v článku 816 pro kvalifikaci noviců a 
pro kvalifikaci v rámci hvězdového systému soutěží CEI 

� jezdci, kteří se zúčastňovali soutěží FEI před 1. lednem 
2009, mohou pokračovat podle nových pravidel tak, že 
jejich první * soutěží v roce 2009 může být soutěž o úroveň 
vyšší než jejich nejvyšší (z hlediska délky tratě) úspěšně 
dokončená soutěž. Platí úspěšně dokončená délka tratě a ne 
*  kategorie dané soutěže 

� koně, kteří se zúčastňovali soutěží FEI před 1. lednem 
2009,  mohou pokračovat podle nových pravidel tak, že 
jejich první * soutěží v roce 2009 může být soutěž o úroveň 
vyšší než jejich nejvyšší (z hlediska délky tratě) úspěšně 
dokončená soutěž za období předcházejících 24 měsíců. 
Platí úspěšně dokončená délka tratě a ne *  kategorie dané 
soutěže 

čl. 821.2.3. - prostředí při kontrolách 
� koně, předvedení na veterinární kontrolu, musí podle 

pokynů postupovat přímo od místa, kde jim byl změřen čas 
vstupu (time in gate) ,do vyhrazeného prostoru pro 
veterinární kontrolu (vet lane – klusová dráha) a to za 
neustáleho pohybu vpřed 
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� nesmí být vykonán žádný úkon ve snaze zadržet koně ani 
ve snaze zabránit tomuto neustálému pohybu vpřed 
(přičemž mezi tyto úkony patří i odklonění se od  přímého 
pohybu ke klusové dráze, hlasový nebo jiný pokyn pro 
zastavení) 

� pískání ve veterinární uzávěře z důvodu, aby se kůň vymočil 
není povoleno a považuje se za nedodržení tohoto článku a 
může vést k diskvalifikaci nebo jinému disciplinárnímu 
postupu 

čl. 822.6. - postup pro udělení Ceny kondice 
� pokud je to možné, Cena kondice by měla být hodnocena v 

den hlavní soutěže 
� i když to není povinné, měl by se používat formulář, který 

doporučuje FEI  
� tento formulář je k dispozici ke stažení na webu FEI jako 

dokument Word/Excel 
� pokud se nepoužijí kritéria, které doporučuje FEI, měli by 

být všichni, kdo se zúčastní hodnocení Ceny kondice, 
dopředu seznámeni s kritérii, která budou použita při 
hodnocení 


