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PREAMBULE
Toto jsou Reiningová pravidla, jejich 5. vydání, platné od 1. ledna 2016, s úpravami platnými od 1. 4. 2019.
Od výše uvedeného data jsou všechny dříve vydané dokumenty (jiné verze a všechny ostatní oficiální
dokumenty) tímto vydáním nahrazeny.
Přestože tato pravidla stanoví prováděcí podmínky mezinárodních akcí FEI Reining, musí být uplatňována v
souladu se Stanovami, Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly i dalšími FEI pravidly a nařízeními.
Tato Pravidla nemohou postihnout všechny varianty situací. Jsou doplněny Směrnicemi, které FEI aktualizuje
na svých webových stránkách a které by měly být používány k výkladu pravidel.
Současné, ve všech neočekávaných nebo výjimečných situacích je povinností sboru rozhodčí a ostatních
zástupců FEI činit rozhodnutí ve sportovním duchu a co nejblíže k záměru těchto pravidel, Všeobecných
pravidel a ostatních pravidel a předpisu FEI.
V zájmu stručnosti těchto pravidel je používán mužský rod, který zahrnuje obě dvě pohlaví.

Strana 4
Pravidla reiningu 2019

FEI KODEX CHOVÁNÍ
Mezinárodní jezdecká federace (FEI) žádá všechny, kteří jsou spojeni s jezdeckým sportem, aby se řídili
Kodexem chování. Pohoda a zdraví koně musí být vždy prvořadé a nesmí nikdy být podřízené soutěžním nebo
obchodním vlivům. Zvlášť musí být přihlíženo k následujícím bodům:
1.

Všeobecný prospěch

a) Dobrý management
Ustájení a krmení koní musí odpovídat dobrému managementu. Kůň musí mít vždy k dispozici čistou a kvalitní
píci, vodu a krmivo.
b) Tréninkové metody
Tréninkové metody musí odpovídat fyzické kondici koně a úrovni disciplín, kterých se účastní. Nesmí být
použita jakákoliv tréninková metoda, která by koně zneužívala nebo působila strach.
c) Kování a výstroj
Kování a péče o nohy koně musí být na vysoké úrovni. Výstroj musí být sestavena tak, aby dobře padla a
nepůsobila bolest či zranění.
d) Přeprava
Koně musí být během přepravy chráněni před zraněními a ostatními riziky. Přepravníky musí být bezpečné,
se zajištěnou ventilací, udržované, pravidelně dezinfikované a řízené zkušeným řidičem. Při manipulaci
s koněm musí být přítomni zkušení ošetřovatelé.
e) Doprava
V souladu se současnými pravidly FEI musí být všechny cesty dobře plánované, s pravidelnými přestávkami,
které umožňují nakrmení a napojení koně.
2.

Sportovní způsobilost

a) Kondice a způsobilost
Koně a sportovci musí být v kondici a zcela zdraví a způsobilí, aby jim byla povolena účast na závodech. Koním
musí být dopřán dostatečný odpočinek mezi tréninky a soutěžemi, stejně tak po transportu.
b) Zdravotní stav
Kůň, u kterého je podezření na zdravotní potíže, by se závodů neměl účastnit/v závodech pokračovat.
V případě pochybností je třeba vyhledat veterináře ke konzultaci.
c) Dopink a medikace
Dopink a medikace jsou považovány za závažné narušení pohody a zdraví koně a nebudou tolerovány. Po
jakémkoliv veterinárním zákroku musí být zajištěna před účastí na závodech dostatečně dlouhá doba na
rekonvalescenci.
d) Chirurgické zákroky
Jakýkoliv chirurgický zákrok, který ohrožuje pohodu a zdraví soutěžícího koně nebo bezpečnost ostatních koní
nebo sportovců nesmí být povolen.
e) Březí klisny/klisny po porodu
Klisny, které jsou březí déle než čtyři měsíce, nebo klisny po porodu až do odstavu hříběte se nesmí účastnit
závodů.
f) Zneužívání jezdeckých pomůcek
Zneužívání jezdeckých pomůcek (bičů, ostruh atd.) nebude tolerováno.

3.

Závody nesmí ovlivnit pohodu a zdraví koně
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a) Soutěžní areály
Koně musí trénovat a soutěžit pouze ve vhodných a bezpečných areálech. Všechny překážky musí být stavěné
s ohledem na bezpečnost koní.
b) Povrchy
Všechny povrchy, na kterých se koně pohybují, trénují nebo soutěží, musí být připraveny tak, aby vyloučily
možnost zranění.
c) Extrémně teplé počasí
Pokud by z důvodu extrémně teplého počasí mělo dojít k ohrožení pohody a zdraví koně, soutěž se nesmí
konat. Dále musí být zajištěna možnost rychlého zchlazení koní po soutěži.
d) Ustájení na závodech
Stáje musí být bezpečné, hygienické, pohodlné, s dobrou ventilací a dostatečně prostorné. Čerstvá voda a
užitková voda musí být vždy k dispozici.
4.

Humánní zacházení s koňmi

a)

Veterinární péče

Na závodech musí být vždy k dispozici veterinář. Pokud je kůň zraněn, nebo vyčerpán během soutěže, jezdec
musí sesednout a veterinář musí koně zkontrolovat.
b) Doporučená zdravotní zařízení
Pokud je to nezbytné, kůň by měl být transportován do nejbližšího zdravotního zařízení k další léčbě.
Zraněným koním musí být poskytnuta plnohodnotná podpůrná léčba před převozem.
c) Zranění během soutěží
Následky zranění utrpěných během soutěží by měly být monitorovány. Povrch soutěžního areálu, frekvence
soutěží a další rizikové faktory by měly být důkladně prověřovány tak, aby minimalizovaly možnosti zranění.
d) Eutanázie
Pokud jsou zranění rozsáhlá a kůň musí být utracen, učiní tak humánním způsobem veterinář, a to co
nejrychleji, aby minimalizoval bolest.
e) Ukončení aktivní soutěžní činnosti
Veškeré úsilí musí směřovat k tomu, aby koním byla věnována řádná pozornost i po ukončení jejich aktivní
sportovní činnosti a aby s nimi bylo zacházeno humánně.
5.

Vzdělávání

FEI důrazně žádá všechny osoby zainteresované v jezdeckém sportu, aby se snažili dosáhnout co nejvyšší
úrovně vzdělání ve své specializaci.
Kodex chování může být příležitostně aktualizován a názory všech jsou vítány. Pozornost bude věnována
dalším výzkumům ohledně pohody a zdraví koní, které FEI podporuje.
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KAPITOLA I - VŠEOBECNĚ
ČLÁNEK 300: MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA
1. Záměrem těchto pravidel je standardizovat co nejvíce mezinárodní reiningové soutěže, aby podmínky
v těchto soutěžích byly stejné a fair.
2. Reiningové závody se zahajují jednu hodinu před První prohlídkou koní a končí půl hodiny po závěrečném
vyhlášení výsledků.
3. Reining je bodovaná soutěž, která má za cíl ukázat atletické schopnosti koní westernových plemen v
uzavřené aréně.
4. Při reiningové soutěži musí Sportovci předvést jednu z několika schválených úloh. Každá úloha zahrnuje
malé pomalé kruhy, velké rychlé kruhy, letmé přeskoky, rollbacky, spiny, couvání a sliding stopy, které
jsou typickým znakem reiningového koně.
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KAPITOLA II – KATEGORIZACE SOUTĚŽÍ
ČLÁNEK 301: SOUTĚŽE
1. Mezinárodní reiningové soutěže jsou rozděleny na dva typy: CRI (Concours de Reining International) a
CRIO (Concours de Reining International Officiel).
CRI B

bez finančních výher, pouze věcné ceny

CRI A

soutěže s finančními výhrami

NÚ: Definice soutěže - Každá soutěž je soutěží, pokud na startovní listině zůstanou po jejím uzavření nejméně
tři různí Sportovci z nejméně dvou subjektů. Ze soutěže, kde je jakýmkoli způsobem vyhodnocován žebříček
Sportovců nebo koní, nebo jednotlivých pohárových kol nebo finále, bude započítáván výsledek, pokud
danou soutěž dokončí nejméně tři různí Sportovci ze dvou subjektů.
2. * Rating:
Závody

Úroveň

CRI 1*

Apprentice

CRI 2*

Intermediate

CRI 3*

Advanced

CRIO 4*

Mezinárodní týmové soutěže

CHE-EU-R/ CH-M-R

FEI kontinentální mistrovsví a mistrovství světa

WEG

FEI Světové jezdecké hry

3. Soutěže CRI
3.1. Musí splňovat požadavky Všeobecných pravidel a pravidel reiningu FEI.
3.2. V těchto soutěžích jsou hodnoceni pouze jednotlivci. CRI muže být organizováno jako jednokolové
nebo dvoukolové.
3.3. Soutěže CRI pro Seniory jsou uvedené ve FEI kalendáři jako CRI1*/CRI2*/CRI3*.
3.4. Soutěže CRI pro Mladé jezdce jsou uvedené ve FEI kalendáři jako CRIYR1*/CRIYR2*/CRIYR3* - A nebo
B.
3.5. Soutěže CRI pro Juniory jsou uvedené ve FEI kalendáři jako CRIJ1*/CRIJ2*/CRIJ3* - A nebo B.
3.6. Soutěže CRI pro děti jsou uvedené ve FEI kalendáři jako CRICh 1*.
4. Soutěže CRIO a mistrovství
4.1. Musí splňovat požadavky Všeobecných pravidel a pravidel reiningu FEI.
4.2. Mistrovství jsou uvedena v kalendáři jako CH-EU-R a CH-M-R nebo WEG.
4.3. Na CRIO a mistrovstvích musí být prováděno individuální a týmové hodnocení.
4.4. Aby se mohla týmová soutěž uskutečnit, musí v ní být přihlášeny nejméně tři týmy.
4.5. Každý tým a individuální účastník musí být stejné sportovní národnosti.
4.6. Přihlášky na CRIO a Mistrovství (s výjimkou Světových jezdeckých her)
4.6.1. Každá národní federace může přihlásit pouze jeden čtyřčlenný tým, čtyři koně a nejvýše dva
dodatečné individuální Sportovce a koně.
4.7. Přihlášky na Světové jezdecké hry
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4.7.1. Každá národní federace může přihlásit pouze jeden čtyřčlenný tým, čtyři koně a jednoho
dodatečného Sportovce a koně.
4.8. Klasifikace na CRIO a Mistrovství
4.8.1. Tři nejlepší výsledky jezdců v týmové soutěži se započítávají do celkového hodnocení týmu.
4.8.2. Tým složený ze tří účastníků je povolený, v tom případě se do celkového hodnocení započítávají
výsledky všech clenu týmu. Pokud je národní tým tříčlenný, nesmí být za danou Národní federaci
přihlášen žádný individuální účastník.
4.8.3. Národní federace, která nemůže vyslat tým, muže přihlásit nejvýše dva individuální účastníky.
5. FEI Světové jezdecké hry a kontinentální mistrovství/mistrovství světa
5.1. Pro FEI Světové jezdecké hry a mistrovství je použito následující schéma:
Soutěž 1

Tým/Individuální soutěž

Týmové medaile
Sportovci umístění na prvním až patnáctém místě se kvalifikují přímo do finále jednotlivců, včetně
případné shody na patnáctém místě.
Soutěž 2

Druhá kvalifikační soutěž (bez prize-money)

Určená pro Sportovce umístěné na šestnáctém až třicátém pátém místě v týmové/individuální soutěži.
Nejvyšší možné umístění, které umožňuje kvalifikaci do druhé soutěže, je 35. místo, včetně případného
shody.
Soutěž 3

Finále jednotlivců – Individuální medaile

Určeno pro prvních patnáct nejlepších Sportovců z první kvalifikační soutěže a pět nejlepších z druhé
kvalifikační soutěže, včetně shodně umístěných na pátém místě ve druhé kvalifikační soutěži.
Do schématu musí být zahrnut odpočinkový den, nejlépe mezi Soutěží 2 a Soutěží 3.
5.2. Druhá kvalifikační soutěž a odpočinkový den jsou volitelné pro kontinentální mistrovství a
mistrovství světa, vyjma Světových jezdeckých her.
5.3. V případě, že není vypsána Druhá kvalifikační soutěž, je Finále jednotlivců otevřeno dvaceti nejlépe
umístěným Sportovcům ze Soutěže 1, včetně shodně umístěných na 20. místě.
6. Chovatelské soutěže CRI (CRI Br)
6.1. Účelem CRI Br je umožnit uspořádání reiningových soutěží chovatelským asociacím schváleným
domácí národní federací a FEI.
6.2. Chovatelské asociace, jako například (ale nejen) American Quarter Horses, American Paint Horses,
American Morgan Horses, a Arabian Horse Club of America se mohou zúčastnit chovatelsky
zaměřených soutěží CRI. Všichni jezdci a koně účastnící se CRI Br musí být registrováni FEI a být členy
chovatelských asociací, schválených jejich Národní federací.
6.3. FEI Reiningová pravidla a zvláštní podmínky pro CRI Br budou zveřejněny samostatně.
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KAPITOLA III - ZPŮSOBILOST
ČLÁNEK 302: SPORTOVEC
1. Od roku, ve kterém dosáhne Sportovec 18 let, se může účastnit reiningových soutěží pro Seniory (CRI,
CRIO a FEI Championships) jako jednotlivec nebo jako člen týmu.
1.1. Od roku, ve kterém dosáhne Sportovec 14 let, do roku, ve kterém dosáhne 18 let věku, se může
účastnit reiningových soutěží pro Juniory.
1.2. Od roku, ve kterém dosáhne Sportovec 16 let, do roku, ve kterém dosáhne 21 let věku, se může
účastnit reiningových soutěží pro Mladé jezdce.
1.3. Od roku, kdy Sportovec dosáhne 12 let, do roku, ve kterém dosáhne 14 let věku, se může účastnit
reiningových soutěží pro Děti.
ČLÁNEK 303: KVALIFIKACE
1. Světová a kontinentální mistrovství v reiningu jsou otevřená pro všechny jezdce, kteří splní zveřejněná
kvalifikační kritéria.
2. Pro mistrovství světa a kontinentu, musejí jednotlivé Národní federace vydat všem přihlášeným
Sportovcům Osvědčení o způsobilosti (Certificate of Capability, COC). FEI ustanoví minimální kvalifikační
kritéria pro všechny FEI mistrovství světa a kontinentu a zveřejní je na svých webových stránkách.
3. FEI reining má pět úrovní soutěží, CRI 1*, 2*, 3*, 4* a Mistrovství. Pro Sportovce existují tři úrovně
kvalifikace, 1* (Apprentice), 2* (Intermediate) a 3* (Advanced). Každý Sportovec se musí kvalifikovat
postupně pro jednotlivé úrovně soutěží. Národní jezdci mají automaticky přístup na reiningové soutěže
FEI 1*.
ČLÁNEK 304: KVALIFIKAČNÍ STATUT SPORTOVCE
1. Senioři:
Kategorie

Kvalifikační požadavky

Sportovec 1*

Žádné minimální kvalifikační požadavky

Sportovec 2*

Sportovec, který úspěšně dokončil dvě různá CRI 1*
s minimálním průměrným skóre 65 bodů v každém CRI

Sportovec 3*

Sportovec, který úspěšně dokončil dvě různá CRI 2*
s minimálním průměrným skóre 68 bodů v každém CRI
2*

2. Junioři a Mladí jezdci:
Kategorie

Kvalifikační požadavky

Sportovec 1*

Žádné minimální kvalifikační požadavky

Sportovec 2*

Sportovec, který úspěšně dokončil dvě různá CRIJ 1*
nebo CRIYR 1* s minimálním průměrným skóre 65 bodů
v každém CRIJ 1* nebo CRIYR 1*
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Sportovec 3*

Sportovec, který úspěšně dokončil dvě různá CRIJ 2*
nebo CRIYR 2* s minimálním průměrným skóre 68 bodů
v každém CRIJ 2* nebo CRIYR 2*

3. Platnost kvalifikace je doživotní.
4. Otevřená mistrovství pro Sportovce úrovně 3*, kteří získali potřebnou kvalifikaci jsou předem zveřejněna
FEI.
5. Sportovci, kteří dosáhli kvalifikačních požadavků pro vyšší úroveň se nesmí účastnit soutěží nižší úrovně.
NÚ: Národních reiningových soutěží se smí zúčastnit pouze jezdec ve věku 12 11 let a starší, s platnou licencí
CJF. Soutěžní dvojice se mohou kvalifikovat na Mistrovství CR v reiningu pouze podle schválených Sportovně
technických podmínek pro příslušný rok.
ČLÁNEK 305: ZRYCHLENÝ KVALIFIKAČNÍ POSTUP
1. Národní federace může využít pro Sportovce zrychleného kvalifikačního postupu. za předpokladu, že daní
Sportovci nikdy předtím nestartovali na závodech CRI.
2. Každá žádost o zrychlený kvalifikační postup musí být doplněna záznamem o startech a musí být schválen
FEI zaslána FEI minimálně 30 dní před zahájením závodů.
ČLÁNEK 306: KVALIFIKACE JUNIORŮ A MLADÝCH JEZDCŮ
1. Junior nebo Mladý jezdec, který dosáhl ve své kategorii určité úrovně soutěží, je automaticky kvalifikován
pro stejnou úroveň v seniorských soutěžích.
2. Junior nebo Mladý jezdec se může rozhodnout, zda začne v seniorských soutěžích o úroveň nižších, než
dosáhl ve své kategorii. Tato úroveň pak bude ta, ze které začne zvyšovat svou kvalifikaci, viz Článek 304.
3. Junior se může rozhodnout, zda se v kategorii Mladých jezdců bude účastnit soutěží na úrovni, kterou
získal v kategorii Junior, nebo v soutěžích o úroveň nižší. Zvolená úroveň bude tak, od které se začne
odvíjet další kvalifikační proces (viz Článek 304).
4. Na Sportovce soutěžící v dětských soutěžích se kvalifikační systém nevztahuje.
ČLÁNEK 307: POZVÁNKY
1. CRI
Počet organizátorů a Sportovců, soutěžících jako jednotlivci, kterým bude poskytnuto pohoštění je zcela
v kompetenci organizačního výboru. Počet jednotlivců z jednotlivých národních federací, kteří mohou být
přijati do soutěže, bude určeno v propozicích.
2. CRIO a FEI Mistrovství
2.1. CRIO a FEI Mistrovství
2.1.1. Čtyři Sportovci a čtyři koně, plus až dva jednotlivci s jejich koňmi, nesoutěžící vedoucí výpravy a
týmový veterinář musejí být zahrnuti do oficiálních pozvánek dotčených národních federací.
Národní federace, která není schopna sestavit tým, muže přihlásit do soutěže až dva jednotlivce
a dva koně.
2.2. Světové jezdecké hry
2.2.1. Čtyři Sportovci a čtyři koně plus jeden jednotlivec a jeden kůň, nesoutěžící vedoucí výpravy a
týmový veterinář musejí být zahrnuti do individuálních pozvánek dotčených národních federací.
2.3. Národní federace, která není schopna vyslat družstvo, může vyslat až 2 Sportovce a 2 koně.
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2.4. Organizační výbor CRI, CRIO a FEI Mistrovství musí přijmout jednoho ošetřovatele na každého
Sportovce.
2.5. Počet národních federací potřebných pro uspořádání mistrovství stanoví Všeobecná pravidla.
NÚ: Za oficiální soutěže jsou považovány ty, které vypisuje ČJF a jsou uvedené ve sportovním kalendáři ČJF.
Vypisované reiningové třídy:
a) věkové omezení dle stáří koně
Reining Junior
-

je určen pro mladé koně ve věku čtyř a pěti let věku (pro horní limitující věkovou hranici pět let je
rozhodný rok narození, ne datum narození);

-

kůň muže být předváděn na kroužkovém udidle a hackamore obouručně vedený, nebo na pákovém
udidle jednoručně vedený;

-

koně mohou předvádět všechny kategorie jezdců.

Reining Senior
-

je určen pro koně šestileté a starší (pro spodní limitující věkovou hranici 6 let je rozhodný rok narození,
ne datum narození);

-

kůň muže být převáděn pouze na pákovém udidle jednoručně vedený koně mohou předvádět všechny
kategorie jezdců.

Reining Amatér
-

je určen pro koně starší 4 (čtyř) let a pro Sportovce splňující kritéria v definici uvedené níže;

kůň muže být předváděn na jakémkoli povoleném udidle v závislosti na věku koně (viz třida Junior, Senior).
b) dle věku startujících Sportovců
Reining Mládež
-

je určen pro koně starší 4 (čtyř) let (pro dolní limitující věkovou hranici 4 (čtyř) let je rozhodný rok, ne
datum narození);

-

je určen pro jezdce od 12 do 18 let. U dětí do 15 let je nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců;

-

kůň muže být předváděn na jakémkoli povoleném udidle bez ohledu na věk koně.

Reining Začínající jezdci
-

je určen pro koně starší 4 (čtyř) let;

-

třída je určená pro všechny jezdce se statutem Amatér, kteří se na posledním Mistrovství CR neumístili
na 1. – 5. místě v některé ze soutěžních tříd;

-

kůň junior (do věku 5 let) muže být předváděn na povoleném kroužkovém udidle a hackamore obouručně
vedený, nebo na povoleném pákovém udidle jednoručně vedený;

-

kůň senior (starší 6 let) muže být předváděn pouze na povoleném pákovém udidle, pouze jednoručně
vedený.

Účast ve třídě Reining Amatér:
Ve třídě Reining Amatér muže startovat osoba:
a) starší 12 let
b) která v posledních 24 měsících nesoutěžila, netrénovala nebo nepomáhala trénovat koně za odměnu,
peněžitou či jinou, přímo nebo nepřímo; neobdržela odměnu za výuku jiné osoby v tréninku koně nebo
jízdě na koni. Peněžité nebo věcné výhry v soutěžích se za odměnu ve smyslu tohoto odstavce nepovažují.
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Osoba, která chce startovat v soutěži ve třidě Reining Amatér, podáním přihlášky k účasti ve třidě Amatér
prohlašuje, že splňuje podmínky dle této národní úpravy pro účast v této třidě.
Případné pochybnosti o pravdivosti prohlášení dle bodu pro konkrétní jezdce, přezkoumá a projedná
sportovní komise pro reining ČJF a současně navrhne příslušné opatření. Případné zjištění, že prohlášení
nebylo pravdivé, bude považováno za disciplinární přestupek ve smyslu „Disciplinárního řádu ČJF“ v platném
znění, a jako takové bude dále řešeno.
ČLÁNEK 308: NÁKLADY A VÝHODY
Organizační výbor Mistrovství světa a kontinentu může uhradit cestovní výdaje a výdaje na všechny jezdce,
koně, ošetřovatele a funkcionáře týmu, kteří budou pozváni dle Pravidel, a to za období jeden den před první
inspekcí koní až po jeden den po skončení FEI mistrovství. Toto musí být zveřejněno v rozpisu soutěže.
Organizační výbor Světových jezdeckých her musí uhradit výdaje za pozvané Sportovce, koně, ošetřovatele a
funkcionáře týmu (vedoucího družstva a veterináře) ode dne předcházejícího první prohlídce do dne
ukončení konání závodů. Tato skutečnost musí být uvedená v rozpisu závodů.
ČLÁNEK 309: REKLAMA A PROPAGACE NA SPORTOVCÍCH A KONÍCH
viz Všeobecná pravidla.
ČLÁNEK 310: PŘIHLÁŠKY A ZÁMĚNY
1. Definitivní přihlášky na závody CRI a CRIO
1.1. Definitivní přihlášky musí být podány nejpozději 4 (čtyři) dny před začátkem závodů. Přestavují
konečný výběr Sportovců a koní, kteří se mohou závodů zúčastnit. Záměny Sportovců a koní mohou
být prováděny pouze v souladu s těmito pravidly.
2. Všichni Sportovci pozvaní nebo nominovaní na závody CRI a CRIO musí být přihlášeni svou národní
federací Všichni zahraniční Sportovci vybraní svou federací (jak uvedeno v rozpisu a v souladu s FEI
Pravidly reiningu), musí být schváleni Organizačním výborem. Organizační výbor žádné jiné přihlášky
nepřijímá (viz Všeobecná pravidla, Článek 116).
3. Přihlášky na FEI Mistrovství a Světové jezdecké hry musí být podány v souladu s FEI Všeobecnými
pravidly, Článek 116.5.
4. Záměny
4.1. Termín a další detaily záměny koně nebo Sportovce na FEI Mistrovstvích a Světových jezdeckých
hrách mohou být upraveny v propozicích. Tento datum a čas musí být před veterinární přejímkou a
náhrada definitivně přihlášených koní a Sportovců muže být provedena ze seznamu koní a Sportovců
uvedených ve jmenovitých přihláškách.
4.2. Po veterinární přejímce muže být další provedena náhrada výhradně za podmínek stanovených v
odst. 310.4.3.
4.3. V případě zranění nebo onemocnění koně nebo Sportovce uvedeného na startovní listině za člena
týmu, může být tento Sportovec nebo kůň může být nahrazen individuálně startujícím Sportovcem
nebo koněm, a to nejpozději jednu hodinu před zahájením soutěže. Uvedené skutečnosti je
nezbytné doložit osvědčením lékaře (pro Sportovce) nebo týmového veterináře (pro koně). Taková
záměna podléhá schválení sboru rozhodčích. Jezdec nebo kun takto odhlášený z týmu, nesmí již
v soutěži startovat.
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4.4. Od Sportovců, kteří jsou odhlášeni po datu definitivních přihlášek nebo se nezúčastní soutěže, může
OC požadovat náhradu vzniklých nákladu (například ustájení poplatky za ubytování), které mu
vznikly před pozdním odhlášením nebo neúčastí.
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KAPITOLA IV – ÚČAST
ČLÁNEK 311: NAHLÁŠENÍ ČLENŮ DRUŽSTVA
1. Vedoucí výpravy musí nahlásit členy týmu a jména individuálně startujících Sportovců a jejich koní po
veterinární inspekci, nejpozději jednu hodinu před sestavováním pořadí.
ČLÁNEK 312: STANOVENÍ POŘADÍ JEZDCŮ NA STARTOVNÍ LISTINĚ
1. CRI
1.1. Pro každou soutěž musí být pořadí na startu stanoveno samostatně, a to za přítomnosti Prezidenta
nebo člena Sboru rozhodčích, Technického delegáta (pokud je přítomen) a vedoucích výprav (pokud
je přítomen).
1.2. Startovní pořadí v individuálních soutěžích by mělo být stanoveno bez ohledu na národnost. Pokud
má jezdec více koní, melo by mu být umožněno, aby mezi jeho jízdami bylo alespoň navrhovaných
pět jiných startujících.
2. CRIO / FEI Mistrovství
2.1. Pořadí na startu v soutěžích zahrnujících týmové i individuální jezdce bude stanoveno písemně.
2.2. Vedoucí výprav jednotlivých Národních federací (NF) stanoví startovní pořadí členu týmu z jeho NF.
Toto pořadí musí doručit písemně nejméně jednu hodinu před termínem stanoveným pro sestavení
startovního pořadí řediteli soutěže. Pořadí startu by mělo být stanoveno jako první, druhý, atd.
Žádné místo na startovní listině nemůže zůstat neobsazené. Pokud je nějaký jezdec ze startovní
listiny odhlášen, posune se pořadí ostatní směrem nahoru tak, aby zaplnili vzniklou mezeru.
2.3. Čísla pro losování, odpovídající poctu účastníků, jsou umístěna do sáčku nebo nádoby, a je losováno
poradí, bez ohledu na národnost, pro startovní pozici každého individuálního jezdce.
2.4. Čísla pro losování, odpovídající poctu týmu, jsou umístěna do sáčku apod., a je losováno poradí pro
startovní pozici každého týmu.
2.5. Startovní listina je sestavena z individuálních jezdců v pořadí, které si vylosovali. Týmoví jezdci jsou
pak zapsáni ve stanoveném pořadí.
2.6. Pořadí na startu v soutěži jednotlivců na CRIO a FEI Mistrovství bude stanoveno následovně:
2.7. Finále jednotlivců: v obráceném pořadí podle výsledku z týmové soutěže a první kvalifikační soutěže.
V případě shodného umístění rozhodne o pořadí Organizační výbor.
2.8. Na FEI Světových jezdeckých hrách a Mistrovstvích, kde je druhé kvalifikační kolo, bude použito
obrácené startovní pořadí z výsledků týmové soutěže. Shody budou řešeny rozjížďkou podle
původně stanoveného pořadí týmové soutěže.
2.9. Každý kůň při příjezdu na soutěž obdrží identifikační číslo. Tímto číslem musí být kůň nebo jezdec
povinně označen vždy, když soutěží nebo kdykoliv při tréninku, nebo opracování (od příjezdu na
soutěž až po její ukončení), aby mohl být identifikován všemi pořadateli nebo komisaři. První
porušení tohoto ustanovení bude řešeno napomenutím, v případě opakování žlutou výstražnou
kartou.

Strana 15
Pravidla reiningu 2019

KAPITOLA V - KONĚ
ČLÁNEK 313: PODMÍNKY ÚČASTI
1. Každý kůň může startovat v maximálně dvou rozdílných soutěžích za den.
2. Kůň nesmí startovat v národní soutěži dříve než hodinu po veterinární inspekci pro CRI/CRIO.
3. Omezení pro opracování koní: veškeré opracování koní musí být prováděno v určené aréně.
4. Po veterinární inspekci: každý kůň účastnící se CRI/CRIO muže být ježděn pouze jezdcem, který jej bude
předvádět v soutěži. Postihem za porušení tohoto pravidla je diskvalifikace.
5. Během opracování nebo tréninku nesmí být sliding stopy prováděny blíže než 2 m od hrazení arény.
Postihem za porušení tohoto pravidla je udělení výstražné žluté karty Sportovci.
6. Během opracování nebo tréninku nesmí být prováděno více jak osm po sobě jdoucích spinů. Vystresovaní
nebo unavení koně nesmí provádět spiny. Postihem za porušení tohoto pravidla je udělení výstražné žluté
karty Sportovci.
7. Maximální celkový čas na povolený trénink je devadesát minut (jednou za 12 hodin) na jednoho koně.
Postihem za porušení tohoto pravidla je udělení výstražné žluté karty Sportovci. Nevztahuje se na
lonžování nebo vedení koně na místech k tomu určených.
8. Všichni koně, kteří se účastní FEI reiningových soutěží, musí být u FEI registrováni jako koně, nikoliv jako
pony.
NÚ: Na národních soutěžích muže každý kun startovat nejvýše třikrát v jednom dni. Na národních soutěžích
se se žlutá karta nepoužívá.
ČLÁNEK 314: VĚK KONÍ
1. Reiningových soutěží se mohou účastnit koně starší 7 (sedmi) let. Klisny se nesmí účastnit soutěží od
čtvrtého měsíce březosti až do odstavu hříběte. Viz Veterinární pravidla.
2. Věk koně se počítá od 1. ledna roku narození.
ČLÁNEK 315: VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA A ZKOUŠKY
1. Veterinární prohlídka a zkoušky musí probíhat v souladu s požadavky Všeobecných pravidel a Článku 315.
2. Všichni koně musí být předveden k prohlídce bezpečně a pod kontrolou. Obvykle na uzdě, v Reiningu
může ale být povolena i ohlávka. Jakékoliv vybavení sloužící k předvedení koně musí být v souladu s FEI
Kodexem chování a jeho použití je na uvážení Sboru rozhodčích.
ČLÁNEK 316: TÝRÁNÍ KONÍ, KONTROLA MEDIKACE A DOPINGU
1. Platí Všeobecná pravidla, Veterinární pravidla, Pravidla pro kontrolu medikace a dopingu koní (EADCMR)
a Pravidla pro kontrolu dopingu Sportovců (ADRHA).
2. Žádný trénink nesmí probíhat v nočních hodinách (23:00 – 05:00 hod.)
ČLÁNEK 317: PASY KONÍ
Platí Všeobecná a Veterinární pravidla.
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ČLÁNEK 318: KRVÁCENÍ
1. Jestliže má rozhodčí podezření, že kdekoliv na koni vidí během patternu krev, zastaví koně a provede
kontrolu. Pokud na koni je krev, je vyloučen.
2. Vyloučení je konečné. Pokud rozhodčí během kontrolu usoudí, že na koni žádná krev není, Sportovec
může opakovat úlohu, jakmile je to dle rozpisu možné.
3. Pokud rozhodčí kontroly výstroje nebo hlavní rozhodčí objeví čerstvou krev v oblasti koňské huby nebo
tam, kde se koně dotýkají ostruhy v průběhu kontroly výstroje, kůň a Sportovec jsou vyloučeni. Pokud je
kdekoliv na koni krev, přivolaný FEI veterinář posoudí, zda je kůň způsobilý pokračovat v soutěžení.
4. Pokud je kůň vyloučen v souladu s body uvedenými výše, nebo je poraněn během patternu a po skončení
prvního patternu krvácí, je prohlédnut FEI veterinářem před další soutěží. Veterinář určí, zda je kůň
schopen pokračovat v soutěži v dalších dnech. Proti rozhodnutí FEI Veterináře není odvolání.
ČLÁNEK 319: USTÁJENÍ
1. Přístup do stájí: viz Všeobecná a Veterinární pravidla.
2. Bezpečnost ve stájích: viz Veterinární pravidla.
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KAPITOLA VI - VÝSTROJ
ČLÁNEK 320: OBLEČENÍ A POZDRAV
1. Všichni Sportovci musí nosit vhodný westernový oděv, což zahrnuje košili s dlouhým rukávem a
límečkem, kovbojské boty a westernový klobouk, nebo bezpečnostní helmu. Pokud jsou Sportovci při
tréninku v soutěžní aréně, jsou povinni nosit soutěžní nebo týmový oděv (čapky nejsou povoleny, ani
během tréninku). Nedodržení tohoto ustanovení muže být potrestáno žlutou výstražnou kartou.
2. Sportovci mladší 18 (osmnácti) let musí nosit ochrannou helmu vždy, kdy sedí na koni. Nedodržení tohoto
ustanovení muže být potrestáno žlutou výstražnou kartou.
3. Pozdrav: Musí být proveden v souladu s Všeobecnými pravidly, nezačíná-li použitá úloha v běhu.
NÚ: Na národních soutěžích na opracovišti použití soutěžního oděvu a helmy není povinné, použití čapky je
povoleno. Ochranou přilbu musí mít na opracovišti i při soutěži na hlavě Sportovci 18 letí a mladší, a to až do
konce kalendářního roku, v kterém dovršili 18 let. Přilba musí být řádně upevněna na hlavě Sportovce.
ČLÁNEK 321: VÝSTROJ
1. Udidla
1.1. Pokud se řekne pákové udidlo (bit), je tím míněno udidlo, které má jednodílnou nebo dělenou ústní
část, má ramínka a působí pákovým efektem. Všechna udidla musejí být bez mechanických částí a
musejí mít charakter standartního westernového udidla. Stihlové udidlo a tradiční hackamore
(bosal) je povoleno za všech okolností.
1.2. Standartní westernové pákové udidlo muže mít nejvýše 21,5 cm dlouhá ramena. (postup měření je
uveden ve směrnicích pro reiningové rozhodčí FEI). Ramena mohou být pevná nebo volná.
1.3. Ústní část musí být kulatá, oválná nebo vejčitého tvaru, hladká, bez obalu, kovová o průměru 0,8 cm
až 1,9 cm, měřeno 2,5 cm od okraje. Mohou být vykládaná, ale musí být hladká. Nic nesmí
vystupovat nad ústní část, jako například hroty, kroužky, apod.
1.4. Můstek nesmí být vyšší než 8,9 cm, válečky a kryty jsou povoleny. Dělená ústní část, halfbreeds a
spades jsou standartní.
1.5. Slip nebo gag bit, donuts nebo flat polo mouthpieces nejsou povoleny.
1.6. S výjimkou tříd Freestyle a soutěží CRI1* při kterých je povolené použití stihlového udidla nebo
hackamore, lze použít pouze jednu ruku na otěži a tato ruka se nesmí měnit. Ruka má být okolo
otěže, ukazováček mezi otěžemi je povolen. Porušení tohoto pravidla je penalizováno skóre 0.
1.7. Při použití udidla je povinný podbradní řemínek nebo řetízek. Ten musí být nejméně 1,27 cm široký,
ležící naplocho na čelisti koně, je bez ozubu, drátu nebo překroucení.
NÚ: Obouruční vedení přípustné výhradně při použití kroužkového udidla, a to pouze v případě, že je jeho
použití pro danou soutěžní třídu povoleno. Při použití pákového udidla jsou otěže drženy vždy jen v jedné
ruce.
2. Chrániče uší
Chrániče uší jsou povoleny.
3. Všeobecně
3.1. Na opracovišti je povoleno použití pouze té výstroje (s výjimkou elektronického vybavení, viz
321.3.2), která je povolena pro soutěž. Namátkové kontroly se budou konat během opracování, a to
bud u vstupu nebo u východu z prostoru určeného pro trénink nebo opracování. Tyto kontroly
mohou být provedeny FEI komisaři. V případě pochybností rozhodne prezident Sboru rozhodčích,
je-li výstroj povolená, či nikoliv.
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3.1.1. Použití plochých hladkých kožených nebo nylonových nánosníků je povoleno v prostorách
určených pro trénink a opracování před soutěží. a musí být v souladu s pravidly povolené
výstroje. Šířka nánosníku musí být minimálně 15 mm a maximálně 26 mm. Správné použití viz
Manuál komisařů reiningu.
3.2. Elektronické vybavení: použití elektronického vybavení není v soutěžní aréně povoleno.
3.3. Nedodržení podmínek Článku 321.3. bude mít za následek diskvalifikaci ze soutěže.
NÚ: Jsou zakázány provazové nebo kožené bosaly opletené drátem, s koncem nebo s mechanickými doplňky.
Dále je zakázáno používání průvlečných otěží, elektrošoku, bičů nebo holí, vyvazování ocasu, které by měnilo
jeho pohyb. Na národních soutěžích je na opracovišti povolena jakákoliv výstroj nezraňující koně.

Strana 19
Pravidla reiningu 2019

KAPITOLA VII – FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
ČLÁNEK 322: JMENOVANÍ FUNKCIONÁŘI
1. CRI
Ceny

Sbor rozhodčích

Rozhodčí pro
kontrolu
výstroje
Technický
delegát
Hlavní komisař
Odvolací komise

Veterinární
delegát

CRIO 4*
otevřené
1 Prezident
ze seznamu FEI
4*
2 členové
ze seznamu FEI
3* nebo 4*; 1
musí být
Zahraniční

CRI 3*
CRI 2*
CRI 1*
9 500 CHF a výše
do 9 499 CHF
otevřené
otevřené
1 Prezident
1 Prezident
1 Prezident
1 Prezident
ze seznamu FEI
ze seznamu FEI
ze seznamu FEI
ze seznamu FEI
4*
3* nebo 4*
2*, 3* nebo 4*
2*, 3* nebo 4*
2 členové
ze seznamu FEI
Mohou být jmenováni aktivní národní rozhodčí nebo FEI
3* nebo 4*; 1
2*, 1*
musí být
Zahraniční

1 z FEI seznamu
4* nebo 3*

Volitelný

1 z FEI seznamu
Techn. delegátů
1 z FEI seznamu
úrovně 3
3 členové, viz
Všeobecná
pravidla
Povinná
Veterinární
komise se 3
členy, viz
Veterinární
pravidla

Není povinný
1 z FEI seznamu
úrovně 2

1 z FEI seznamu
úrovně 2

1 z FEI seznamu
úrovně 2

1 z FEI seznamu
úrovně 2

Není povinná

1 FEI oficiální veterinární delegát
z FEI seznamu veterinářů reiningu

2. Mistrovství
Ceny

Sbor rozhodčích

Rozhodčí pro kontrolu
výstroje
Technický delegát
Hlavní komisař
Odvolací komise
Veterinární komise

Mistrovství světa

Kontinentální mistrovství

otevřené

otevřené

1 Prezident
ze seznamu FEI 4*

1 Prezident
ze seznamu FEI 4*

4 členové
ze seznamu FEI 4*; každý by měl být
jiné národnosti

4 členové
ze seznamu FEI 4*; každý by měl být jiné
národnosti

1 z FEI seznamu 4*

1 z FEI seznamu 4*

1 z FEI seznamu Techn. delegátů

1 z FEI seznamu Techn. delegátů

1 z FEI seznamu úrovně 3

1 z FEI seznamu úrovně 3

3 členové, viz Všeobecná pravidla

3 členové, viz Všeobecná pravidla

Povinná Veterinární komise se 3 členy,
viz Veterinární pravidla

Povinná Veterinární komise se 3 členy,
viz Veterinární pravidla

Strana 20
Pravidla reiningu 2019

ČLÁNEK 323: VŠEOBECNĚ
1. Prezident nebo člen Sboru rozhodčích je považován za zahraničního rozhodčího, pokud jeho národnost
je jiná než země, kde se akce koná.
2. Na FEI Mistrovstvích, FEI Reining Masters Finals and Regionálních hrách se musí Sbor rozhodčích skládat
z pěti clenu, včetně presidenta, plus jeden rozhodčí pro výstroj, všichni musejí být FEI rozhodčí a pokud
je to možné být pěti různých národností.
3. Výsledné bodové hodnocení je součtem hodnocení od jednotlivých rozhodčí. Pokud je použito pět
rozhodčí, výsledné bodové hodnocení je opět součtem hodnocení od jednotlivých rozhodčí, přitom se
nejvyšší a nejnižší skóre škrtá. Každému rozhodčímu musí asistovat zapisovatel mluvící stejným jazykem.
4. Pro závody CRI, kombinované s národním mistrovstvím, musí být jmenováni alespoň 2 FEI rozhodčí.
5. FEI reiningoví funkcionáři, včetně členů odvolací komise, nesmí soutěžit v ne-FEI třídách stejné soutěže,
nebo v národní soutěži v případě možného konfliktu zájmu.
6. Zahraniční rozhodčí. Pokud je požadována přítomnost zahraničního rozhodčího, Prezident nebo člen
Sboru rozhodčích jedná jako Zahraniční rozhodčí a musí vyplnit Zprávu zahraničního rozhodčího.
Požadavek na zahraničního rozhodčího musí být uvedený v rozpisu závodů.
NÚ: Na všech soutěžích pořádaných na národní úrovni, uznaných jako kvalifikační pro národní mistrovství, je
Sbor rozhodčích jednočlenný. Pro národní mistrovství je Sbor rozhodčích nejméně tříčlenný, včetně hlavního
rozhodčího.
Hlavní rozhodčí a další členové Sboru rozhodcích jsou jmenováni příslušným orgánem CJF, a to ze seznamu
schválených reiningových rozhodcích.
Jeden národní rozhodčí smí rozhodovat v kvalifikačních závodech v daném roce u jednoho pořadatele
maximálně 2 x.
Na národních závodech a MČR není technický delegát povinen, pokud není jmenován, komisař (steward) je
povinen vždy.
7. Technický delegát. FEI bude jmenovat technického delegáta do Sboru rozhodčích pro FEI mistrovsví a
finále.
8. Veterinární delegát. Na všech reiningových soutěžích FEI musí být jmenován veterinární delegát FEI v
souladu s Veterinárními pravidly.
9. Hlavní komisař. Na každé závody je Organizačním výborem zvolen Hlavní komisař ze seznamu FEI
komisařů (minimálně úrovně 2), zodpovědný za činnosti související s funkcí komisařů.
9.1. S ohledem na rozsah závodů musí být Organizačním výborem v součinnosti s Hlavním komisařem
jmenováno dostatečné množství komisařů.
9.2. Všichni komisaři na mezinárodních závodech by přednostně měli být komisaři alespoň úrovně 1.
Pokud tomu tak není, musí obdržet přesné instrukce k vykonávané činnosti od Hlavního komisaře.
9.3. Hlavní komisař musí zajistit, aby bezpečnost ve stájích byla přiměřená úrovni soutěže.
9.4. Hlavní komisař je odpovědný za správnou organizaci průběhu soutěže.
9.5. Hlavní komisař je nápomocen organizačnímu výboru a Sboru rozhodčích, dodržovat všechny
stanovené funkce během soutěže, veterinární přejímky a opracování koní, úvodního i závěrečného
ceremoniálu, a jiných potřebných činností.
9.6. Hlavní komisař je odpovědný za celkovou bezpečnost a pohodu účastníků soutěže. Musí úzce
spolupracovat s Prezidentem sboru rozhodčích a Prezidentem veterinární komise nebo veterinárním
delegátem.
10. Rozhodčí pro kontrolu výstroje. Pro závody CRI může být jmenován Rozhodčí pro kontrolu výstroje. Pro
mistrovství je jeho jmenování povinné. Jeho povinností je:
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10.1. Kontrolovat koně a jejich výstroj před a/nebo po každé jízdě.
10.2. Informuje Sbor rozhodčích o přestupcích, za které by mohlo být uděleno hodnocení No-score
(diskvalifikace).
10.3. Hlásit by mel pouze zřejmé přestupky. V případě nejasné nebo hraniční situace by měl poskytnout
výhodu oprávněných pochybností a tuto situaci nehlásit.
10.4. Sbor rozhodčích by mel být upozorněn a měl by mu být předveden každý přestupek ihned, jakmile
je to možné (když následující kůň ukončil svoji jízdu). V případě nepovolené výstroje může Rozhodčí
pro kontrolu výstroje počkat na následující přestávku pro úpravu kolbiště na ostatní rozhodčí,
pokud je jezdec ochoten mu ponechat uvedenou výstroj k dořešení. Pokud toto jezdec odmítne, je
ihned vyřazen. Jestliže rozhodčí zjistí přestupek a rozhodne o neudělení skóre a jezdec s tím
souhlasí, nemusí být tato situace konzultována s rozhodčími.
10.5. Nastoupit jako náhradní rozhodčí. Pokud k této variantě dojde, nahrazuje ho ve funkci Rozhodčího
pro kontrolu výstroje Hlavní komisař nebo kvalifikovaný FEI komisař.
10.6. Organizační výbor může nahradit rozhodčího pro kontrolu výstroje, nebo nechat kontrolu koní a
výstroje na jiném členovi Sboru rozhodčích.
10.7. Situace, kdy muže být rozhodčí nahrazen, jsou následující (ale nikoliv pouze tyto):
10.8. Pozdní příjezd nebo nemožnost dostavit se na soutěž;
10.9. Nemoc nebo zranění před nebo v průběhu akce;
10.10. Konflikt zájmu mezi rozhodčím a Sportovcem nebo majitelem koně.
10.11. Pokud je do funkce rozhodčího pro kontrolu výstroje jmenován funkcionář, který není FEI
rozhodčím, nemůže tato osoba nahradit jmenovaného rozhodčího.
10.12. Spolupracuje s OC při organizaci činnosti u vchodu do arény a pomáhá jezdcům.
10.13. Sportovci si mohou vybrat kontrolu výstroje před soutěží. To však nepředznamenává výrok
rozhodčího provádějícího kontrolu výstroje po jízdě.
10.14. Pomáhá udržet prostor u vchodu do arény čistý a bezpečný.
10.15. Předchází a zaznamenává každý případ nevhodného zacházení s koněm nebo nesportovní
chování Sportovců, majitelů koní, asistentu nebo diváků.
11. Střet zájmů
Střet zájmů nastává, když jednotlivec, který je jakkoliv spojován s FEI, je zapojen do dalších aktivit, které by
mohly mít případně vliv nebo by mohly ovlivňovat činnost jiných (viz Článek 158 FEI Všeobecných pravidel a
Příloha H – Kodex FEI Oficiálního představitele závodů (funkcionáře).
Střet zájmů je definován jako jakýkoliv osobní, profesionální nebo finanční vztah, včetně vztahu rodinných
příslušníků, který by mohl ovlivnit vykonávání činnosti nebo funkcí pro FEI.
Střetu zájmů je třeba se vyvarovat, kdykoliv je to možné. Nicméně, střet zájmů může být spojen se zkušeností
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalifikaci funkcionářů. Rovnováha mezi konfliktem a
odbornými znalostmi je korigována pravidly jednotlivých disciplín. Všichni FEI funkcionáři jsou vázáni FEI
Kodexem funkcionářů, který je přílohou H Všeobecných pravidel.
ČLÁNEK 324: ODVOLACÍ KOMISE
Platí Všeobecná pravidla. Odvolací komise je povinná pouze pro CRIO, FEI Mistrovství a finále.
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ČLÁNEK 325: NÁKLADY
1. Organizační výbor nese náklady za cestu, stravu a ubytování pro členy Sboru rozhodčích, Odvolací komise,
Veterinární komise nebo FEI Veterinárního delegáta, Technického delegáta a FEI Hlavního komisaře (viz
článek 131 Všeobecných pravidel).
2. Všem funkcionářům, uvedeným v Článku 324 musí být po dobu trvání závodů poskytnuty denní náhrady
(doporučená minimální částka je 100 EUR/den/osobu). Náhrady jsou proplaceny Organizačním výborem
po odečtu příslušných daní. Náhrady pro Veterinární komisi/delegáta viz Veterinární pravidla.
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KAPITOLA VIII – SOUTĚŽE A BODOVÁNÍ
ČLÁNEK 326: BODOVÁNÍ A SHODY
1. Bodování je založeno na bodovém hodnocení v rozsahu od 0 do nekonečna, kde 70 bodů znamená
průměrné hodnocení. Jednotlivé manévry jsou hodnoceny od -1 ½ do +1 ½ s hodnocením 0 za manévr,
který je korektní, ale bez žádného stupně náročnosti. Hodnocení je vyhlašováno po každé jednotlivé jízdě.
2. Všechna shodná umístění na 1., 2. a 3. místě na FEI Mistrovství, CRIO a Finále, budou vyřešena rozjížďkou,
při níž bude použit stejný pattern a pořadí na startu jako v samotné soutěži, každopádně, nemůže být
provedena více než jedna rozjížďka.
3. Rozjížďka je možná pro každou soutěž CRI. Shoda na prvním místě bude tak řešena vždy s výjimkou
případu, kdy se oba účastníci dohodli na rozdělení cen bez rozjížďky (shody budou řešeny rozjížďkou,
pokud je CRI kombinováno s národním mistrovstvím s udělením zlatých, stříbrných a bronzových
národních medailí).
4. Kůň, který odmítne rozjížďku, ztrácí první místo a bude umístěn na místě druhém, bez ohledu na finanční
výhru. Sportovec, který se účastní rozjížďky, se v případě diskvalifikace nemůže umístit níže než na místě,
na kterém měl shodu; např. byl-li před rozjížďkou na 1.-3. místě, skončí celkově třetí. Žádné další shody
nebudou řešeny. Výhry budou rozděleny shodně mezi všechny shodně umístěné Sportovce.
5. Pokud v soutěži hodnocené pěti rozhodčími dojde ke shodě, bude postupováno následovně:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokud jsou Sportovci stále na shodném místě, bude pro stanovení pořadí použit součet skóre z
rozjížďky od všech pěti rozhodčích;
Jestliže je i nadále shoda, bude pro stanovení vítěze použit součet skóre z finále od všech pěti
rozhodčích;
Jestliže je i nadále shoda, bude pro stanovení vítěze použit součet skóre z kvalifikační jízdy od všech
pěti rozhodčích;
Jestliže stále existuje shoda, budou Sportovci umístěni shodně.
Pokud je přítomen pouze jeden rozhodčí, a po rozjížďce stále existuje shoda, peněžní výhra bude
rozdělena spravedlivě mezi oba vítěze.
Pokud jsou závody CRI kombinovány s národním mistrovstvím a CRI rozhodují dva rozhodčí, bude
určen před začátkem třídy rozhodčí pro tie-break.
Tie-breakový rozhodčí bude vylosován pod dohledem Hlavního komisaře nebo Technického delegáta
(pokud je jmenován). Jméno tie-breakového rozhodčího nebude zveřejněno.
Rozhoduje skóre tie-breakového rozhodčího.

ČLÁNEK 327: SHODA V KONTINENTÁLNÍM A SVĚTOVÉM MISTROVSTVÍ
1. Týmy: v případě shody bodu týmu je třeba rozdělit pořadí pro udělení zlaté, stříbrné a bronzové medaile;
1.1. Je použit součet skóre od všech pěti rozhodčích pro tři započítávané členy týmu.
1.2. Pokud je stále shoda: Bude použit součet skóre 3. koně od tří započítávaných rozhodčích.
1.3. Pokud je stále shoda: Bude použit součet skóre 2. koně od tří započítávaných rozhodčích.
1.4. Pokud je stále shoda: Bude použit součet skóre 1. koně od tří započítávaných rozhodčích.
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2. Jednotlivci: v případě shody pořadí v soutěži jednotlivců je třeba rozdělit pořadí pro udělení zlaté,
stříbrné a bronzové medaile.
2.1. Pro rozhodnutí bude provedena rozjížďka, při níž bude použit stejný pattern a stejné poradí na
startu, které byly použity v soutěži, každopádně muže být rozjížďka provedena jen jednou.
2.2. Budou vylosováni 2 Tie-breakoví rozhodčí pod dohledem Hlavního komisaře nebo Technického
delegáta (pokud je jmenován). Jméno tie-breakových rozhodčí nebude zveřejněno.
2.3. Pokud je stále shoda i po rozjížďce: Rozhoduje skóre prvního tie-breakového rozhodčího. Pokud je
stále shoda, rozhoduje skóre druhé tie-breakového rozhodčího.
NÚ: Na národním mistrovství není povoleno shodné umístění více jezdců na 1. – 3. místě v celkovém pořadí.
Ustanovení Článku 326 se použije přiměřené, pokud i potom existuje shoda, rozhodne o pořadí losování. Na
národních soutěžích je shodné umístění více jezdců povoleno.
ČLÁNEK 328: NO SCORE
Za následující přestupky bude uděleno "no score", současně s tím i další postihy, které mohou být uděleny
podle FEI Všeobecných pravidel:
1. Nevhodné zacházení s koněm v soutěžní aréně a/nebo prokazatelné zneužití koně před nebo v průběhu
předvedení koně v soutěži;
2. Použití nedovolené výstroje, včetně drátu na udidle nebo podbradním řetízku;
3. Použití nedovoleného uzdění nebo podbradního řetízku;
4. Použití tack collars, tie downs nebo nose bands;
5. Použití biče;
6. Použití jakékoliv pomůcky, která mění pohyb nebo otáčení ocasu;
7. Rozhodčí zjistí použití jakékoliv barvy nebo substance, která má zamaskovat známky poukazující na
zneužití koně nebo použití barvy či laku je nadměrné;
8. Neschopnost sejmout a/nebo předvést koně a jeho výstroj stanovenému rozhodčímu ke kontrole;
9. Neúcta nebo nevhodné chování Sportovce;
10. Rozhodčí mohou odvolat koně kdykoliv nastanou v aréně nebezpečné nebo neregulérní podmínky pro
koně a/nebo Sportovce.
11. No score se nepočítá do žádné z kvalifikací (hvězdy nebo mistrovství).
12. Otěže: Uzavřená otěž není povolena, s výjimkou použití klasického romalu nebo bosalu. Mecate je
povoleno. Při použití romalu nesmí být mezi otěžemi žádný prst. Při použití romalu musí volná ruka držet
konec romalu ve vzdálenosti nejméně 40 cm od vedoucí ruky. Použité volné ruky ke zvýšení tahu nebo
zkrácení otěže, bude posuzováno jako použití druhé ruky na otěži, skóre 0, s výjimkou situace, kdy kun
má v patternu předepsáno celkové zastavení.
13. Použití břišních obinadel, pásů a jiných materiálů okolo břicha.
ČLÁNEK 329: SKÓRE 0
Následující situace budou mít za následek hodnocení skóre 0:
1. Použití více prstu než ukazováčku vedoucí ruky mezi otěžemi;
2. Použití druhé ruky na otěži (mimo soutěž 1*, kde při použití stihla (snaffle bit) nebo bosalu) nebo změna
vedoucí ruky;
3. Použití romalu jiného, než je popsán v Článku 328.12;
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4. Neschopnost dokončit pattern tak, jak je předepsáno;
5. Provedení manévru v jiném pořadí, než je předepsáno;
6. Přidání manévru v porovnání s popisem patternu;
7. Couvání více než dva plné kroky;
8. Obrat o více než 90 stupňů;
9. Výjimka: Zastavení v první čtvrtině kruhu po nacválání není považováno za přidaný manévr, ale pouze za
přerušení chodu, tedy penalta dvě;
10. Poškození výstroje, které zpozdí provedení patternu;
11. Vzpírání se nebo odmítnutí příkazu, které má za následek zpoždění výkonu;
12. Útěk nebo ztráta kontroly, kdy již není možno rozeznat, je-li kůň ještě veden v patternu;
13. Klus delší než polovina kruhu nebo polovina délky arény při zahájení kruhu, cvalu na kruzích nebo výjezdu
z rollbacku;
14. Přetočení spinu o více než ¼ otočky;
15. Pád koně nebo Sportovce. U koně se za pád považuje, když se rameno, boky nebo spodní linie těla dotýká
země;
16. Upuštění otěže, která se dotkla země, zatím co kůň byl v pohybu.
17. Při vjezdu do nebo výjezdu z rollbacku v patternu, tam kde je v patternu předepsán cval ½ kruhu kolem
konce arény, pokud rollback přechází středovou osu arény.
18. Při hodnocení "no score" nebo skóre 0 nemůže Sportovec získat umístění v rozjížďce nebo třídě, ale při
skóre 0 muže Sportovec pokračovat ve více kolové soutěži, zatím co při "no score" nikoliv.
ČLÁNEK 330: PENALTA 5 TRESTNÝCH BODŮ
Penalta 5 (pěti) trestných bodů je udělena za:
1. použití ostruh před podbřišníkem;
2. použití kterékoliv ruky k postrašení nebo pochválení koně;
3. držení se sedla kteroukoliv rukou;
4. zřejmou neposlušnost, včetně vykopávání, kousání, vyhazování, vzpínání a hrabání nohou;
5. dotyk kolen nebo hlezen koně povrchu arény.
ČLÁNEK 331: PENALTA 2 TRESTNÉ BODY
Penalta 2 (dvou) trestných bodů je udělena za:
1. přerušení chodu;
2. zamrznutí ve spinu nebo v rollbacku;
3. zahájení patternu v kroku, cval před dosažením středu arény a/nebo neschopnost zastavit nebo přejít do
kroku před nacváláním;
4. zahájení patternu ve cvalu, neschopnost cválat před tím, než Sportovec mine první kužel;
5. pokud kůň zcela nemine určený kužel před zahájením manévru stop.
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ČLÁNEK 332: OSTATNÍ PENALTY
1. Zahájení nebo provedení kruhu a osmiček na nesprávnou vedoucí nohu bude posouzeno následovně:
Pokaždé, když kun cválá na nesprávnou vedoucí nohu, je rozhodčí povinen udělit 1 trestný bod (penalty
1). Postih za tento přestupek je kumulativní, penalta 1 je udělena za každou ¼ kruhu, ve které kun cválá
na nesprávnou vedoucí nohu.
2. Rozhodčí je povinen udělit ½ trestného bodu za provedení přeskoku o jeden cvalový skok později než je
předepsán v patternu.
3. Odečíst ½ bodu za zahájení kruhu v klusu nebo provádění rollbacku v klusu do 2 plných kroku (plný krok
se skládá ze dvou běžných kroků). Klus delší než dva plné kroky ale kratší než ½ kruhu nebo ½ délky arény
znamená udělení 2 trestných bodu.
4. Odečíst ½ bodu za nedotočení nebo přetočení spinu do 1/8 otočky; odečíst 1 bod za nedotočení nebo
přetočení spinu do ¼ otočky.
5. Tam kde je v patternu předepsán cval ½ kruhu kolem konce arény a kun necválá na správnou vedoucí
nohu, bude udělen 1 trestný bod za ¼ obrátky nebo méně; za více než ½ obrátky 2 trestné body.
6. Bude uděleno ½ trestného bodu za provedení manévru stop nebo rollbacku blíže než 20 stop (6 m) od
stěny nebo hrazení arény.
7. Tam kde je v patternu předepsán cval ½ kruhu kolem konce arény odečíst ½ bodu, pokud dvojice
nezůstane minimálně 10 stop (3 metry) na obě strany od středové osy arény; u arén menších rozměrů je
toto na uvážení rozhodčího.
8. Konce otěží je možno upravit kdykoli v průběhu patternu za předpokladu, že volná ruka Sportovce
zůstane je v kontaktu pouze s tou částí otěže běžně za druhou rukou, ve které drží otěž. Jakýkoli pokus o
změnu napětí nebo délky otěží od udidla k ruce s otěžemi bude považován za použití obou rukou a bude
penalizován skórem 0. Pokud rozhodčí usoudí, že volná ruka je používána k vyvolání strachu nebo chvály,
bude uděleno 5 trestných bodů. Sportovci je povoleno upravit či rozmotat hřívu koně v okamžiku, kdy je
koni v průběhu patternu povoleno úplné zastavení.
9. Sbor rozhodčích nesmí vzájemně konzultovat žádnou penaltu nebo známku za manévr před tím než
ohlásí skóre. Jestliže je významná penaltová situace nejistá (penalty „no score“, „score 0“ nebo 5
trestných bodu) mohou členové Sboru rozhodčích požádat o pozdržení skóre, v průběhu následující
přestávky pro úpravu arénu, nebo tak brzy jak je to možné, konzultovat vzájemně toto skóre a/nebo
shlédnout oficiální video. Pokud sbor rozhodčích po té zjistí, že udělení penalty bylo oprávněné, je tato
ponechána. Pokud tak zjištěno není, penalta udělena nebude. Žádný člen Sboru rozhodčích nemusí
změnit svoje bodové hodnocení na základě takové konzultace. Každý výrok člena Sboru rozhodčích je
individuálním aktem a je založen na jeho individuálním rozhodnutí.
10. Na mistrovstvích a závodech CRIO může být udělení dvou trestných bodů přezkoumáno.
11. Sbor rozhodčích má pravomoc diskvalifikovat kteréhokoliv Sportovce ze soutěže, kterou posuzuje, za
projevy neúcty ze strany jezdce nebo za protiprávní jednání, kterého se jezdec dopustil, nebo za
neprofesionální chování.
12. Jedině členové Sboru rozhodčích jsou oprávněni rozhodnout, zda Sportovec předvedl pattern tak, jak
bylo předepsáno.
13. Sbor rozhodčích má možnost nabídnout Sportovci náhradní jízdu v případě, že se domnívá, že Sportovec
nemohl dokončit pattern z důvodů, které byly mimo jeho kontrolu. V takovém případě oznámí Prezident
Sboru rozhodčích bez odkladu tuto skutečnost Organizačnímu výboru.
14. Kopie scoresheetu by měly být vyvěšeny do jedné hodiny po ukončení soutěžní třídy. Originály
scoresheetu musí být zaslány na FEI společně s výsledky Mistrovství a finále.
15. Sbor rozhodčích může kdykoli vyloučit koně, který kulhá nebo není v dobrém zdravotním stavu.
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ČLÁNEK 333: PRE-CHECK A/NEBO POST-CHECK
1. Organizační výbor má právo zkontrolovat koně a jejich výstroj před soutěžní jízdou (pre-check), nebo po
ní (post-check), nebo obojí. Pre-check systém nemůže být použit, pokud se jedná o soutěž s jedním
rozhodčím. Když je použit pre-check, je důrazné požadováno, aby byl k dispozici uzavřený prostor, v němž
již zkontrolovaní soutěžící budou čekat, než vstoupí do soutěžní arény. Když je použit pre-check, bude za
krev zjištěnou na koni nebo za jakýkoliv projev špatného zacházení s koněm uděleno „no score“. Jestliže
bude při pre-check zjištěno použití nedovolené výstroje, neobdrží jezdec „no-score“, pokud je schopen
zajistit nápravu bez zdržení třídy. Jestliže již zkontrolovaný kun opustí stanovený prostor před vstupem
do arény, musí rozhodčí pro kontrolu výstroje koně překontrolovat znovu. V tomto sytému by měli být
první dva koně překontrolováni asi 8-10 minut před zahájením třídy. Navrhuje se, aby rozhodčí pro precheck, jakmile zkontroluje první tři koně, pokračoval v kontrole všech koní, kteří přicházejí nahradit
odhlášené koně. To vyžaduje, aby rozhodčí sledoval v jednom okamžiku pouze dva koně, ale byl připraven
ihned nahradit koně, který se nedostavil. Současně toto dává každému jezdci čas na získání klidu a
soustředění se, i dává jezdci možnost odstranit problematickou výstroj. Před vstupem do arény musí
každá kun naposledy projít kolem inspekce. Když je použit systém pre-check, jsou všichni rozhodčí povinni
ohlásit každý případ nevhodného zacházení s koněm v aréně. Pokud hodnotící rozhodčí ohlásí „no score“,
mel by požadovat, aby jezdec předstoupil opět k inspekci. Je-li udíleno „no score“, muže jezdec toto
rozhodnutí přijmout nebo odmítnout. Pokud odmítne, budou k posouzení přizváni ostatní rozhodčí,
jakmile to je možné. Pokud je použit pre-check výstroje, kůň, který ukončil jízdu, bude překontrolován
rozhodčím pro kontrolu výstroje, při návratu na opracoviště. Jestliže rozhodčí zjistí na koni krev, přivolá
komisaře, aby zůstal u koně až do příchodu presidenta sboru rozhodčích, který koně znovu překontroluje.
Až do jeho příchodu se koně nesmí nikdo dotknout.
2. V případě použití post-check, všichni jezdci musí sejmout a předložit uzdění ke kontrole určenému
rozhodčímu ihned po ukončení jízdy v aréně nebo v její blízkosti. Porušení tohoto pravidla bude znamenat
udělení „no score“.
3. Sbor rozhodčích posuzuje individuální žádosti Sportovců, týkající se používání pomůcek při soutěžení. V
případě, že Sportovec jsou udělena zvláštní privilegia, Sportovec musí uvést tyto privilegia písemně a
musí poskytnout kopii Organizačnímu výboru pokaždé, když soutěží. Organizační výbor je povinen
předložit toto oprávnění Sboru rozhodčích před soutěží, které se Sportovec účastní.
NÚ: Na národních soutěžích se vždy používá post-check.
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KAPITOLA IX - PATTERNY
ČLÁNEK 334: DEFINICE PATTERNŮ
1. Patterny schválené FEI musí být předvedeny tak, jak jsou popsány, nikoliv jak jsou nakresleny. Nákres
patternu pouze naznačuje, jak bude pattern v aréně vypadat.
2. Značky budou umístěny u stěny nebo hrazení arény následovně:
•
•

V centru arény.
Nejméně 50' (15 metrů) od konce arény.

3. Tam kde je v patternu určen manévr stop za předepsanou značkou, kun zahájí stop, až když tuto značku
mine.
4. Každý pattern je nakreslen tak, aby spodní část nákresu představovala část arény, kterou jezdci vstupují,
a musí být tak ježděn. Pokud má aréna pouze jeden vstup uprostřed dlouhé strany arény, je tato strany
reprezentována pravým okrajem nákresu patternu.
5. Všichni koně jsou posuzováni od jejich vstupu do arény až do ukončení posledního manévru. Každé
provinění před zahájením patternu bude hodnoceno přiměřeně závažnosti.
6. Všechna rozhodnutí rozhodčích jsou konečná.
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PŘÍLOHA 1 - ARÉNA
Rozměry:
Aréna 80 m × 40 m je doporučena pro závody CRIO a Mistrovství.
Aréna 60 m × 25 m minimálně doporučena pro závody CRI.
Opracoviště: doporučené minimální rozměry opracoviště pro mistrovství jsou 25 m × 50 m.
Podklad arény:
Podklad by měl být z tvrdého jílu s 6-10 cm volného a kyprého písku na povrchu.
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PŘÍLOHA 2 - ČESTNÉ ODZNAKY FEI
Sportovcům, kteří dokončili Mistrovství seniorů nebo kontinentálně Mistrovství, budou uděleny čestné
odznaky, a to následovně:
a) Zlatý odznak za šest dokončení;
b) Stříbrný odznak za 4 dokončení;
c) Bronzový odznak za 2 dokončení.
Více podrobností viz FEI Všeobecná pravidla, Článek 132.
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