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Pokud je kdekoli v pravidlech (Všeobecných, Veterinárních i pravidlech jednotlivých disciplín) uvedena zkratka
FEI a dané pravidlo není upraveno národní úpravou, zastupuje zkratka FEI pro účely národních závodů zkratku
ČJF. Pro mezinárodní závody platí, že v případě rozporu textu originálu a překladu je rozhodující text anglického
znění. Pro národní závody je rozhodující český překlad a národní úpravy.

Národní úpravy pravidel
Nové změny a úpravy jsou zapisovány červeně, a to jak v textu pravidel, tak i národních úpravách.
Přehled národních úprav pravidel
Každá jezdecká disciplína obsahuje své specifické technické podmínky národních soutěží. Jsou vždy uvedené
modře za odpovídajícími články příslušných pravidel nebo přímo v textu příslušného ustanovení.
Pravidla jednotlivých disciplín mohou doplňovat či upravovat všeobecná pravidla.

Žlutě označené texty jsou aktuálně provedené změny k datu uvedenému na titulní straně pravidel
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PŘEDMLUVA
Tato pravidla vytrvalostního ježdění jsou platná od 27. března do 30. června 2020, s dalšími úpravami
platnými od 1. července 2020. Ostatní texty týkající se stejného předmětu (jiná vydání a všechny
ostatní oficiální dokumenty) dříve vydané‚ pozbývají platnost od tohoto data.
Tento text musí být uplatňován v souladu se stanovami, všeobecnými a veterinárními pravidly. Tato
pravidla se přiměřeně aplikují na všechny národní vytrvalostní soutěže. V národních soutěžích musí
být tato pravidla uplatňována ve spojení s Všeobecnými pravidly ČJF, Veterinárními pravidly ČJF a
všemi dokumenty a doplňky. Tato pravidla mohou doplňovat či upravovat Všeobecná pravidla.
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 Sboru rozhodčích a dalších FEI funkcionářů 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.
Články a odstavce označené N jsou články, odstavce a texty pouze národních pravidel ČJF.

Strana 4
Pravidla vytrvalosti 2020

FEI/ČJF KODEX CHOVÁNÍ
Mezinárodní jezdecká federace (FEI) a Česká jezdecká federace (ČJF) 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 postroj
Kování a péče o nohy koně musí být na vysoké úrovni. Postroj musí být sestaven tak, aby dobře padl a
nepůsobil 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.
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3.

Závody nesmí ovlivnit pohodu a zdraví koně

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) Extrémní počasí
Pokud by z důvodu extrémního 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,
Sportovec 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/ČJF 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/ČJF podporuje.
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KAPITOLA I - SOUTĚŽ
ČLÁNEK 800: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kodex Sportovců a registrovaných Trenérů, účastnících se FEI závodů vytrvalosti
1. Tento Kodex uznává a rozlišuje dvě rozdílné role, spojené s přípravou a účastí koní na FEI vytrvalostních
soutěžích: roli Sportovce a roli Trenéra.
2. V Kodexu je "Sportovec" osoba, která jezdí koně v soutěži.
3. V Kodexu je "Trenér" osoba, která má na starosti přípravu koně na soutěž a to jak fyzickou, tak mentální.
4. Před závody je povinností Trenéra: příprava koně (včetně tréninkového programu), výživa, zabezpečení
potřebné veterinární péče a podávání léčebných látek pod dohledem veterináře.
5. V mnoha případech je Sportovec, který koně jezdí, zároveň i Trenérem.
6. K dosažení úspěchu musí mít jak Sportovec, tak Trenér znalosti o tempu a efektivním a bezpečném vedení
koně na trati. Neustále musí mít oba na zřeteli bezpečnost člověka i koně.
7. Sportovec nebo Trenér nesmí do soutěží přihlásit (nebo jet) koně, který vykazuje známky nemoci, zranění
nebo dostává léčiva, která by mohla negativně ovlivnit jeho způsobilost soutěžit.
8. FEI žádá všechny, kteří jsou zapojeni do mezinárodního jezdeckého sportu, aby se řídili Kodexem chování.
Pohoda a zdraví koně musí být vždy prvořadé a nesmí nikdy být podřízené soutěžním nebo obchodním
vlivům.
9. Sportovec a Trenér se musí obeznámit s FEI Pravidly vytrvalosti, Veterinárními pravidly a Pravidly pro
kontrolu dopingu a medikace koní, Pravidly pro kontrolu dopingu lidí a Všeobecnými pravidly. Musí
sledovat každoroční aktualizace FEI Pravidel vytrvalosti a Veterinárních pravidel a podporovat „čistý“
sport.
10. Sportovec a Trenér se těmito pravidly musí řídit v průběhu přípravy na závody a v průběhu závodů.
11. FEI má právo podniknout disciplinární opatření proti Sportovci nebo Trenérovi, který nedodržuje tento
Kodex a FEI pravidla a předpisy, a činí tak na úkor pohody a blaha koně a bezúhonnosti sportu.
12. Pokud jsou koně, kteří se účastní závodů vytrvalosti registrováni u FEI, musí být u FEI zaregistrováno i
jméno Trenéra a zaplacen příslušný poplatek. Pokud je takto registrovaný Trenér zároveň Sportovec,
neplatí se žádný další registrační poplatek. Jakákoliv změna Trenéra koně registrovaného u FEI musí být
nahlášena FEI a registrace Trenéra musí být aktualizována.
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800.1. Vytrvalostní jízda je soutěží, prověřující schopnost Sportovce bezpečně ovládat vytrvalost a kondici
koně v průběhu vytrvalostní soutěže s ohledem na trať, vzdálenost, počasí, terén a čas.
800.1.1.

Povinností s nejvyšší odpovědností Technického delegáta, Sboru rozhodčích, Komisařů, Veterinární
komise, vedoucího družstva, veterinářů družstev, Trenéra a ošetřovatelů a absolutní odpovědností
Sportovce je zabezpečit pohodu a zdraví koně svědomitým uplatňováním svých zkušeností,
společně se starostlivým a odborným přístupem.

800.1.2.

Aby byl Sportovec úspěšný, musí mít znalosti o tempu a správném vedení svého koně v terénu.

800.1.3.

Při vytrvalostní soutěži je každý člen rodu EQUUS označován jako „kůň".

800.2. Soutěž se skládá z určitého počtu etap
800.2.1.

Jednotlivá etapa nesmí být delší než 40 km, neměla by být v zásadě kratší než 20 km a nesmí být
kratší než 16 km musí mít minimální délku 20 km a maximální délku 40 km.

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), předsedou veterinární komise (PVK) a předsedou sboru rozhodčích (PSR).

NÚ: na národních závodech s technickým delegátem (TD), PVK a PSR.
800.2.3.

Soutěže od 80 do 119 km musí mít alespoň dvě veterinární přestávky plus závěrečnou prohlídku (tři
etapy)
Soutěže od 120 do 139 km musí mít alespoň tři veterinární přestávky plus závěrečnou prohlídku
(čtyři etapy)
Soutěže od 140 do 160 km trati by měly mít alespoň pět veterinárních přestávek, plus závěrečnou
prohlídku (6 etap). Na základě doporučení Technického delegáta a odsouhlasení předsedou
veterinární komise může být počet etap snížený 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 povinným odpočinkem nebo přestávkou.

800.2.6.

Každý den vytrvalostní soutěže se musí skládat z nejméně tří etap rozdělených veterinární
prohlídkou a povinným odpočinkem nebo přestávkou.

NÚ: neplatí pro soutěže ZM – L nebo vícedenní soutěže S a ST. Tyto soutěže se musí skládat nejméně ze dvou
etap rozdělených veterinární prohlídkou a povinným odpočinkem nebo přestávkou. Soutěž stupně ZM může
být jednokolová.
800.2.7.

V každé vytrvalostní soutěži se dvěma a více etapami musí být nejméně jedna přestávka v délce
nejméně 40 minut.

NÚ: neplatí pro soutěž ZM
800.2.8.

Délka povinné přestávky musí odpovídat poměru 1 minuta přestávky na 1 km délky etapy; například
při délce etapy 35 km musí být přestávka v délce nejméně 35 minut.

800.2.9.

Maximální předepsaná délka povinné přestávky v jednodenní soutěži by měla být 60 minut, v
soutěžích 3 hvězd a vyšších musí být nejméně jedna přestávka s délkou nejméně 50 minut.

NÚ: v soutěžích stupně ST a vyšších musí být nejméně jedna přestávka s délkou nejméně 50 minut
800.2.10. V případě povinné přestávky pro odpočinek s požadovanou opakovanou prohlídkou musí být délka
přestávky nejméně 40 minut. V takové veterinární prohlídce nesmí být kůň předveden dříve než 15
minut před odjezdem 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“.
800.4. 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
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procedur stanovených pro bezpečnost koně a jezdce v souladu s těmito pravidly, s FEI Všeobecnými
pravidly, FEI Veterinárními pravidly a dalšími FEI předpisy a pravidly. Soutěž má být organizována tak,
aby umožnila Sportovcům stanovit si vlastní tempo, tak aby soutěžili na čas, zejména:
800.4.1.

Nepříznivé podmínky: Pokud by stav trati nebo jiné podmínky (například vysoká teplota nebo
vysoká vlhkost) mohly nepříznivě ovlivnit možnost bezpečně dokončit soutěž, může Organizační
výbor po konzultaci s Technickým delegátem stanovit maximální čas pro určitý úsek tratě nebo
etapu soutěže a/nebo přesný čas uzavření jedné nebo více veterinárních přestávek, aby bylo s
ohledem na bezpečnost koně zabráněno soutěžícím zůstat příliš pozadu za skutečným tempem
soutěže.

800.4.2.

Bezpečnost tratě: Pokud to vyžaduje bezpečnost trati, může OV po konzultaci s TD vymezit úseky
tratě, kde se musí dodržovat kontrolované chody koně a/nebo stanovená maximální rychlost. To
však závisí na daných okolnostech konkrétní tratě, denní době a takový souvislý úsek by neměl být
delší než 5 km nebo 5 % délky trati. Obecně by v jedné etapě neměl být více než jeden takový úsek
s kontrolovanou rychlostí a/nebo stanoveným chodem a nikdy nesmí být v závěrečné etapě.

NÚ: Vytrvalostní soutěž je soutěží, zůstanou-li na startovní listině po jejím uzavření nejméně tři jezdecké
dvojice (Sportovec a kůň) alespoň ze dvou subjektů. Uspořádá-li pořadatel soutěž s menším počtem startujících
(včetně rozdělení cen), tato soutěž nemůže být započítávána do žádných tabulek (ani seriálových kol) a
hodnocení jak koně, tak i Sportovce. Do žebříčků jsou započítávány body pouze za ujetou vzdálenost, a nikoliv
za pořadí. Kvalifikace, získaná v takové soutěži, je platná při dodržení všech podmínek kladených na tuto
soutěž.
Soutěže ZM jsou vyhodnocovány způsobem uvedeným v Článku 813.1.
ČLÁNEK 801: TRAŤ (SOUTĚŽNÍ PROSTOR)
801.1. Organizační výbor má s technickým delegátem a FEI autorem trati (pokud je stanoven) konzultovat
tvorbu technicky náročné trasy vedené krajinou. Trasa by měla být limitována pouze terénem,
klimatickými podmínkami a změnami v povrchu s cílem vyzkoušet vytrvalost a jezdecké schopnosti
dvojice, ovšem bez narušení pohody koně.
801.2. Trasa vytrvalostní soutěže by měla zahrnovat přirozeně se vyskytující nebo umělé prvky (ne speciálně
vytvořené) jako cesty, příkopy, strmá stoupání a klesání, vodní přechody, které spolu s povrchem,
terénem, převýšením směrem a rychlostí vytvářejí technicky náročnou soutěž.
801.3. Typy terénu a výškové rozdíly musí být přesně uvedeny v rozpise soutěže.
NÚ: 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. 7.
801.4. Trasa závodu nesmí obsahovat více než 10 % zpevněných veřejně přístupných cest, které jsou určeny
pro jízdu vozidel.
801.4.1.

Trať nesmí být postavena tak, aby případná, nepřiměřeně rychlá jízda vystavila koně zvýšenému
riziku zranění v průběhu soutěže. Stavitel trati nebo Technický delegát musí mít nad touto
skutečností absolutní kontrolu

801.5. Náročnější část trati by měla být v počátečních etapách soutěže.
801.6. Délky etap jsou stanoveny organizačním výborem a měly by být zveřejněny v rozpisu.
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
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zastavení za cílovou čárou i v případě sprintu nebo cvalu. Cíl musí být umístěn co nejblíže prostoru pro
veterinární prohlídku.
801.8.1.

Soutěžní prostor zahrnuje: trasy závodu (kola nebo etapy), místa pro ošetřování na trati a ve
veterinárním prostoru, samotný veterinární prostor a místo pro odpočinek po absolvování
veterinární prohlídky. Při mistrovských soutěžích budou v rozpise stanovena místa s omezeným
přístupem.

801.8.2.

Maximální počet ošetřovatelů povolených ve veterinární uzávěře na jednoho koně je 5. Je potřeba
vzít v úvahu dostupnost místa a zajistit koni dostatek prostoru pro odpočinek. Vstup do veterinární
uzávěry a do prostoru posuzování kondice koní může být dále omezen Organizačním výborem na
základě doporučení Technického delegáta FEI. Takovéto omezení musí být jasně uvedeno ve
schváleném rozpisu FEI. Povolení přístupu ošetřovatelů do veterinární uzávěry zaniká vyjmutím
příslušného koně ze soutěže.

NÚ: Počet ošetřovatelů na národních závodech není omezen. Jednoho koně mohou při vstupu do prostoru
veterinární kontroly doprovázet max. tři osoby, pokud rozpis nestanoví jinak.
801.8.3.

Po celou dobu musí mít FEI veterináři, a/nebo Sbor rozhodčích a/nebo Komisaři možnost nerušeně
pozorovat všechny koně. Pozorování nesmí bránit obrazovky, jakékoliv vybavení nebo jiné překážky,
pod sankcí diskvalifikace nebo udělení žluté výstražné karty.

NÚ: u národních soutěží – národní funkcionáři.
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,
vápno, barva atd.
802.2. Postup na trati: Soutěžící musí dokončit celou trasu ve správném pořadí a směru 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 stejné vzdálenosti a terénu. Tuto náhradní trasu musí soutěžící projet
tak, aby absolvoval všechny veterinární uzávěry v řádném pořadí a při splnění daného časového limitu.
Jen v takovém případě 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: Vymezovací praporky nebo jiné odpovídající značky musejí být použity k
přesnému vyznačení určených úseků trasy, k označení překážek a k vyznačení startu a cíle. 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 respektování 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 musejí být umístěna každých 10 km.
802.6. Mapa 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 nebo 4 hvězdových soutěžích musí každý soutěžící obdržet od pořadatele vlastní kopii
mapy nebo plánku.
NÚ: na všech národních soutěžích musí každý soutěžící obdržet vlastní kopii mapy nebo plánku a to 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 soutěže.
803.2. Dokončení designu trati: Trať vytrvalostní soutěže musí být oficiálně připravena nejméně 7 dní před
začátkem vlastní soutěže a schválena TD před předložením SR.
NÚ: U národních soutěží musí být trať připravená nejméně 24 hodin před začátkem vlastní soutěže
a schválena TD před předložením Sboru rozhodčích.
ČLÁNEK 804: ZMĚNY TRATI A ZMĚNA/ODLOŽENÍ NEBO ZRUŠENÍ SOUTĚŽE
804.1. Změna trati: Po oficiálním stanovení tratě nesmí být na trase prováděny žádné změny bez souhlasu TD
a SR.
804.2. Změna/odložení soutěže: Ve výjimečných případech, jak je 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, PVK, ZDV a PSR.

804.2.2.

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

804.2.3.

Zodpovědnost OV: OV by měl počítat s možností odložení startu až o 30 hodin a/nebo úplného
změnění termínu konání soutěže. V případě CEIO, 4-hvězdových soutěží a mistrovství by měl OV
tuto možnost uvést v rozpisu.

804.2.4.

Výjimečné okolnosti: zvláštními okolnostmi jsou takové, které se objeví náhle a lze důvodně
předpokládat, že budou produkovat nepředvídatelná a nespravedlivá rizika pro Sportovce a/nebo
koně v průběhu soutěže. Příklady a rady pro určení takových okolností jsou uvedeny ve
vysvětlujících dodatcích.

804.3. Zrušení soutěže: v případě výskytu katastrofických události nebo okolností (podle čl. 804.3.4), které se
objeví během soutěže, 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 PSR.

804.3.2.

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

804.3.3.

Zodpovědnost OV: organizační výbor musí při organizování soutěže udělat předvídat možnost, že
bude nutné zrušit soutěž a evakuovat místo konání.

804.3.4.

Katastrofické události nebo okolnosti: jsou takové události, které se objeví náhle, naznačují
nebezpečné ohrožení bezpečnosti jezdce a/nebo koně a nelze se jim vyhnout úpravou trati, změnou
nebo odložením soutěže. Příklady a rady pro určení takových okolností jsou uvedeny ve
vysvětlujících dodatcích.

804.4. Charakter disciplíny vytrvalost: Ve všech případech je třeba mít na paměti, že tato disciplína
předpokládá závod v různém terénu, počasí a podmínkách jako test vytrvalosti a proto by se změna a
zrušení soutěže měly používat jen zcela výjimečně.
804.5. Oznámení: v jakémkoliv případě, který je uvedený výše, by měli být Sportovci a/nebo vedoucí družstva,
organizační výbor, časoměřiči a všichni případní funkcionáři oficiálně a osobně informováni co nejdříve
o uskutečněném rozhodnutí, rozhodně před startem nebo před následující etapou.
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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 soutěže, zaznamenává jakoby startoval včas.
Žádný soutěžící nemůže odstartovat více než 15 minut po oficiálním startovním čase pod trestem
diskvalifikace.
805.4. Hromadný nebo postupný start může být použit v následujících dnech vícedenních soutěží. Pokud je
použit postupný start, 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: MĚŘENÍ ČASU
806.1. Protože měření času hraje v soutěži významnou roli, OV zajistí, aby každému soutěžícímu byl čas startu
a cíle každé z etap 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 kůň
protne linii cíle.
806.5. Systém veterinárních kontrol a povinných přestávek 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 na trati, ale musí vždy projet v sedle startem a cílem
každého dne soutěže pod trestem diskvalifikace.
807.2. Soutěžící, který nedodrží některý z daných časových limitů, nebude kvalifikován do další etapy nebo
konečného pořadí.
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. Jakékoliv bránění v předjíždění pomalejším soutěžícím je potrestáno diskvalifikací. Smyslem tohoto
ustanovení není bránit soutěži mezi jednotlivými Sportovci 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 nesmí po ní dále pokračovat, pokud tento úsek není jedinou možnou alternativou cesty
a pouze se svolením člena SR nebo, pokud není k dispozici, komisaře.
807.6. Povolená pomoc během soutěže nebo na trati:
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807.6.1.

Rozpis soutěže stanoví, jaká pomoc je dovolena 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 má upřesňovat povolenou pomoc
pro každou soutěž.

807.7. Nedovolená pomoc: Všeobecně jsou zakázány následující typy činností, kterými se Sportovci, kteří se
jich dopouštějí, vystavují riziku obdržení žluté výstražné karty nebo diskvalifikace podle uvážení SR,
zejména (ovšem ne pouze) v následujících případech:
NÚ: Na národních závodech se žlutá karta nepoužívá.
807.7.1.

být následován, veden nebo doprovázen v kterékoliv části trati kýmkoliv na kole, pěšky nebo na
koni jezdcem, který není účastníkem soutěže pod hrozbou udělení žluté výstražné karty.

NÚ: Toto ustanovení se netýká doprovodu dle čl. 815.1
807.7.2.

provádět pomoc na trati v jakémkoliv místě, které pro takovou pomoc není vyznačeno pod hrozbou
udělení žluté výstražné karty.

807.7.3.

přijmout pomoc kdekoliv na trati od osoby, která k takové pomoci není oprávněna pod hrozbou
udělení žluté výstražné karty.

807.7.4.

být následován, veden nebo doprovázen v kterékoliv části trati nebo na cestě bezprostředně
přilehlé k trati jakýmkoliv motorovým vozidlem (nehledě na čl. 807.6.1) pod hrozbou udělení žluté
výstražné karty.

807.7.5.

pobízení během klusu ve veterinární uzávěře třetí osobou pod hrozbou udělení žluté výstražné
karty.

807.7.6.

mít na trati kohokoliv k pobízení koně jakýmkoliv způsobem pod hrozbou udělení žluté výstražné
karty a vyloučení.

807.7.7.

stříhat drátěné ploty, měnit části ohrad nebo trati tak, aby se uvolnila cesta, nebo porážet stromy
nebo odstraňovat překážky nebo jinak měnit technické parametry trati pod hrozbou udělení žluté
výstražné karty a vyloučení.

807.7.8.

přijmutí jakéhokoliv zásahu třetí osoby (vyžádaného i nevyžádaného), který by mohl přinést výhodu
soutěžícímu nebo jeho koni pod hrozbou udělení žluté výstražné karty a vyloučení.

NÚ: na národních závodech se žlutá karta nepoužívá. Při nedodržení pravidel hrozí jezdci diskvalifikace.
ČLÁNEK 808: ROZPIS SOUTĚŽE
808.1. V rozpise soutěže zveřejněném OV není nutné opakovat Všeobecná pravidla nebo tato pravidla. Jsou
postačující informace o kategorii soutěže, délce trati, rychlosti, časovém limitu a eventuálním časovém
limitu každé etapy, způsobu klasifikace, pravidlech pro start, způsobech vyznačení trati, procedurách
v povinných přestávkách, popis trati (obsahující převýšení) a případných překážkách.
808.2. Další podrobné informace týkající se rozpisu jsou uvedené ve vysvětlujících dodatcích.
808.3. V dodatku k podmínkám soutěží (uzávěrka přihlášek, místo a čas startu, počet a délka povinných
přestávek, startovné a ceny) budou obvykle uvedeny administrativní pokyny, jako jsou podmínky
dopravy, ubytování soutěžících a ošetřovatelů, ustájení, krmivo, atd.
NÚ: rozpisy národních soutěží připravuje organizační výbor ve spolupráci s odbornou komisí a schvaluje
příslušný oblastní výbor. Rozpisy MČR schvaluje Výkonný výbor ČJF, a to na základě projednání a doporučení
komise vytrvalosti (viz. Všeobecná pravidla).
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ČLÁNEK 809: ÚSTROJ
809.1. Ochranná jezdecká přilba s tříbodovým upevněním a adekvátně upevněná je povinná ve všech
vytrvalostních soutěžích pro všechny osoby kdykoliv sedící na koni.
809.2. Všechny osoby, které v rámci vytrvalostních závodů sedí na koni, jsou povinni mít bezpečnou
jezdeckou obuv s podpatkem nejméně 12 mm nebo uzavřené, popř. jezdecké bezpečnostní třmeny.
809.3. Oblečení, které je vhodné a nenarušuje charakter vytrvalostního ježdění, je vyžadováno a nutné na
všech závodech.
Na všech závodech je povinné následující oblečení:
809.3.1.

Při účasti na vstupní veterinární prohlídce, zahajovacích ceremoniálech, závěrečných akcích,
vyhodnocení nejlepší kondice a ceremoniálech předávání cen

•

Sportovci: vkusná a upravená týmová nebo individuální jezdecká uniforma

•

Týmoví funkcionáři, ošetřovatelé, pomocníci: vkusná a upravená týmová nebo individuální
jezdecká uniforma

•

Funkcionáři FEI: elegantní oblek se sakem a kravatou (pokud je příslušná)

•

Šortky nebo sandály nesplňují pravidla ústroje a nebudou povoleny.

809.3.2.

Během samotné soutěže:

•

Sportovci: odpovídající jezdecký úbor, tričko/sportovní košile s límcem

•

Týmoví funkcionáři, ošetřovatelé, pomocníci: upravený týmový nebo individuální úbor. V prostoru
veterinární uzávěry nejsou povoleny krátké kalhoty, sandály nejsou povoleny v celém soutěžním
prostoru

•

Funkcionáři: upravený pracovní úbor; nepřípustné krátké kalhoty a sandály

809.3.3.

Pro reklamu platí Všeobecná pravidla ČJF.

ČLÁNEK 810: SEDLÁNÍ A VÝSTROJ
V zásadě nejsou pro výstroj koně žádná omezení, ale musí být vždy v dobrém a bezpečném stavu a musí
vyhovovat koni (viz Veterinární pravidla). Jakýkoliv typ otěží, který může nepřiměřeně omezovat volný pohyb
hlavy koně, včetně průvlečných a vyvazovacích otěží, je zakázán.
810.1. Zvláštní bezpečnostní výstroj, např. reflexní nášivky apod., může být stanovena rozpisem soutěže.
810.2. Biče (nebo použití jakéhokoliv jiného prostředku jako biče) a ostruhy jsou zakázané.
810.3. Užívání mobilních telefonů a přístrojů GPS je povoleno. Všechny ostatní druhy komunikačních přístrojů
musí být povoleny SR před závodem.
810.4. Pro reklamu platí Všeobecná pravidla.
810.5. Uši koně musí být volné, jak uvnitř, tak zevně. Uši koně nesmí být ucpány. Vycpávky do uší jsou
zakázány. Stínidla mohou být povolena, ale musí koni umožnit úplné zorné pole vpřed bez jakékoliv
modifikace a musí být sejmuta ve veterinárních kontrolách. Definice stínidel je ve Výkladu pravidel
vytrvalosti (Notes for Guidance).
NÚ: Ve veterinární uzávěře a v prostoru závodů nemusí být kůň nauzděný, musí však být bezpečně ovladatelný.
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ČLÁNEK 811: SUROVOST
811.1. Každý úkon nebo série úkonů, které podle názoru Sboru rozhodčích 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 nahlášená na FEI (N na ČJF).
811.2. Zprávy o takovém jednání musí být, pokud je to možné, doplněny podpisy a adresami svědků surovosti.
Zprávy musí být předány Sboru rozhodčích nebo Organizačnímu výboru co nejdříve.
ČLÁNEK 812: HMOTNOST SPORTOVCE
812.1. Ve všech seniorských CEIO soutěžích a na mistrovství musí být minimální hmotnost Sportovce (včetně
jezdecké výstroje) 75 kg (Článek 812.6)
NÚ: Ve všech seniorských mistrovských soutěžích musí být minimální hmotnost Sportovce 70 kg a to včetně
jezdecké výstroje.
812.2. V seniorských 3* CEI soutěžích musí být minimální hmotnost Sportovce 75 kg – detaily musí být jasně
uvedeny ve schváleném rozpisu.
NÚ: V seniorských soutěžích stupně T je minimální hmotnost Sportovce 75 kg – detaily musí být jasně uvedeny
ve schváleném rozpisu. Soutěže s minimální hmotností 70 kg mohou být kvalifikací pro mistrovské soutěže.
812.3. V 1* a 2* CEI soutěžích jsou povoleny alternativní váhové kategorie, resp. kategorie podle pohlaví a to
na základě předcházejícího schválení FEI, musí být minimální hmotnost Sportovce 70 kg - detaily musí
být jasně uvedeny ve schváleném rozpisu.
NÚ: V S a ST soutěžích jsou povoleny alternativní váhové kategorie, na základě předchozího schválení, přičemž
musí být uvedeny jednoznačně v rozpisu. V soutěžích do stupně S včetně nemusí být minimální hmotnost
Sportovce stanovena, taková soutěž musí být jasně stanovena ve schváleném rozpisu.
812.4. V soutěžích mladých jezdců a/nebo juniorů se minimální hmotnost nestanovuje musí být minimální
hmotnost Sportovce 60 kg – detaily musí být jasně uvedeny ve schváleném rozpisu.
812.5. Je-li požadována minimální hmotnost, musí být její kontrola prováděna před startem a – kde je to
proveditelné -v cíli a namátkově v průběhu soutěže.
812.6. Sportovci musí být váženi veřejně a, kde je to nutné, s úplnou jezdeckou výstrojí (bez uzdečky).
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 člen SR.
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
kontroly (čas do absolvování závěrečné veterinární kontroly se nezapočítává do celkového času).
Rozpis soutěže musí jasně definovat způsob hodnocení.
NÚ: U soutěží ZM o umístění rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly (VK). Jestliže soutěžící absolvuje
trasu rychlostí 12 až 16 km/h, není k času vstupu do veterinární kontroly připočtena žádná penalizace. Jestliže
soutěžící absolvuje trasu rychlostí 8 až 11,99 km/h je k času vstupu do veterinární kontroly připočtena
penalizace 10 min. Rozhoduje čas vstupu do VK. Pokud soutěžící absolvuje trasu rychlostí vyšší nežli 16 km/h,
je diskvalifikován.
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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 Sportovec má nejlepší čas. V případě, že se hodnotí méně než tři Sportovci jednoho
družstva, takové družstvo se nezařazuje do hodnocení soutěže družstev.
NÚ: národní soutěž družstev: Vítězným družstvem je družstvo s nejlepším dosaženým časem po sečtení
konečné klasifikace dvou nejvýše umístěných soutěžících v družstvu. V případě rovnosti je vítězem družstvo,
jehož druhý umístěný Sportovec má nejlepší čas. V případě, že se hodnotí méně než dva Sportovci jednoho
družstva, takové družstvo se nezařazuje do hodnocení soutěže družstev
813.3. Mrtvý závod: Jestliže dva nebo více soutěžících, startující společně, dosáhnou stejného celkového času
jízdy, jsou hodnoceni podle jejich pořadí při průjezdu cílem.
813.4. Diskvalifikace, odstoupení nebo nekvalifikovaní se do další etapy:
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: výsledek, když je soutěžící vyloučen ze soutěže pro neschopnost
úspěšně absolvovat veterinární prohlídku, nedokončení celé trati jak je požadováno, nebo
nesplnění všech časových podmínek požadovaných 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: dvojice korektně dokončila všechny
etapy až do daného momentu; dvojice ukončila 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 stažena ze soutěže z jiných důvodů
vypsaných v čl. 813 těchto pravidel.

813.5. Všichni koně, kteří jakýmkoliv způsobem předčasně ukončili probíhající soutěž, musí být předvedeni
do 30 minut po ukončení k veterinární kontrole, provedené FEI Veterinární komisí nebo FEI ošetřujícími
veterináři, pokud není na základě FEI veterinárního povolení koni umožněn okamžitý přesun z terénu
k ošetření na určenou kliniku. Výsledek prohlídky musí být zapsán do jeho veterinárních záznamů.
Nedodržení bude mít za následek udělení žluté výstražné karty Sportovci nebo registrovanému
Trenérovi a uložení povinné doby odpočinku pro koně v délce 60 (šedesáti) dnů.
NÚ: Koně nesmí opustit soutěžní prostor před vyhlášením výsledků soutěže bez výslovného souhlasu hlavního
rozhodčího
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KAPITOLA II – DEFINICE VYTRVALOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
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

814.1.2.

V těchto soutěžích je povinné jen oficiální hodnocení jednotlivců.

814.1.3.

V případě soutěže družstev se tato může považovat za oficiální soutěž družstev, ovšem každý člen
družstva bude automaticky považován za soutěžícího jednotlivce. Počet družstev, který lze
akceptovat, je na rozhodnutí OV. Družstvo by mělo být složeno ze dvou až tří soutěžících, přičemž
není nutné, aby byli stejné klubové nebo oblastní příslušnosti -detaily musí být uvedeny ve
schváleném rozpisu.

814.1.4.

Tyto soutěže mohou být vypsány zároveň s dalšími národními/FEI schválenými seriály a programy,
a to na základě schválení FEI v součinnosti 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 hvězdy: Mistrovství seniorů v minimální délce 160 km v jednom dni, Mistrovství světa
sedmiletých koní v maximální délce 130 km, 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
veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20 minut po projetí cílem etapy.
814.1.5.2. 3 hvězdy: 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 hvězdy: 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 hvězda: (soutěž nízké úrovně) všechny soutěže v délce 80–119 km/den 100–119 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 Sportovci a koně, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli soutěže schválené FEI, musí být
registrováni u FEI podle všeobecných pravidel FEI.
NÚ: Všichni Sportovci a koně, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli soutěže schválené ČJF, musí být registrováni u
ČJF podle všeobecných pravidel ČJF.
N1 národní vytrvalostní soutěže zde uvedené se řídí Všeobecnými pravidly, Veterinárními pravidly a těmito
pravidly a dělí se do následujících kategorií:
ZM

do 39 km

Z

40–54 km
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L

55–79 km

S

80–99 km – jednodenní, 50–69 km v jednom dni při dvoudenní soutěži

ST
100–139 km jednodenní, 70–89 km v jednom dni při dvoudenní soutěži, 50–69 km v jednom dni při tří
a více denní 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.
N2 pro všechny kategorie národních soutěží platí, že ve všech veterinárních kontrolách musí být TF do 64/ min
do 20 15 min po projetí cílem etapy, v závěrečné kontrole 64/min do 30 20 min po projetí cílem soutěže.
N3 Mistrovské soutěže včetně MČR lze vyhodnotit v rámci otevřených soutěží.
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 ohrožena bezpečnost koní.

814.2. Soutěže CEIO
814.2.1.

Musí být v souladu s požadavky Všeobecných pravidel a Pravidly 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 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
Sportovci účastnící se Regionálních her musí splňovat požadavky stanovené mezinárodním
organizačním výborem a sdruženími regionálních her, stejně jako požadavky stanovené v těchto
pravidlech a FEI Všeobecných pravidlech.
NÚ: Národní soutěže družstev
Musí být v souladu s požadavky Všeobecných pravidel ČJF a Pravidly ČJF pro vytrvalostní ježdění.
Na národních soutěžích družstev mohou být hodnoceni jednotlivci i družstva. Družstva mohou být tvořena
jezdci z libovolných klubů – podmínky pro vypsání soutěže družstev na národním mistrovství stanoví sportovně
technické podmínky. Aby mohla být soutěž považována za oficiální soutěž družstev, je zapotřebí minimálně tří
družstev. Každé družstvo musí tvořit minimálně dva a maximálně tři soutěžící stejné klubové příslušnosti nebo
oblasti. Do konečného hodnocení se započítávají dva nejlepší výsledky. V případě, že by byli hodnoceni méně
než dva soutěžící v družstvu, toto družstvo nebude započteno do celkového pořadí.
ČLÁNEK 815: ZPŮSOBILOST
815.1. Všech vytrvalostních soutěží (CEI, CEIO a mistrovství - senioři a junioři/mladí jezdci) se může zúčastnit
Sportovec, který v daném roce dosáhl minimálně 14 let a je řádně oprávněn k účasti svou NF.
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NÚ: Všech vytrvalostních soutěží se může zúčastnit Sportovec, který je řádně oprávněn k účasti svým
registrovaným subjektem a vlastní platnou jezdeckou licenci.
N1 účast na národních soutěžích se řídí kategorizací jezdců (viz Příloha 5).
N2 národních soutěží se mohou zúčastnit Sportovci od 8 let. Jezdci na pony mohou startovat společně
s velkými koňmi v soutěžích do stupně obtížnosti L.
Sportovci mladší 12 let na pony s platnou jezdeckou pony licencí nebo platnou ZZVJ-E či všeobecnou na velkém
koni se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je členem ČJF, nebo na uzavřeném
okruhu. Pokud je doprovázející osoba vlastníkem platné jezdecké licence, může být hodnocena ve výsledcích
soutěže. Doprovod podle tohoto odstavce není nedovolenou pomocí podle čl. 807.7.1. Doprovod musí být
vždy na dohled jezdce, pokud se dvojice rozdělí, bude konání doprovázející osoby řešeno jako přestupek.
815.2. Koně:
Úroveň závodů

Požadovaný minimální věk

Novice

5 let

CEI 1*

6 let

CEI 2*

7 let

CEI 3*

8 let

CEIO a mistrovství (jiná než pro mladé koně, viz Kůň musí být minimálně o jeden rok starší, než je
815.2.1.)
minimální požadovaný věk, vztahující se na CEI té
samé úrovně, jako je mistrovství (např. k účasti na
mistrovství 2* musí být věk koně 8 a více let).

815.2.1.

Aby se kůň mohl účastnit mistrovství pro mladé koně, musí být jeho věk 8 let (8 let je požadovaný
věk, nikoliv minimální věk).

815.2.2.

Za datum narození koně je považován 1. leden roku, ve kterém se narodil.

815.2.3.

Věk koně je stanoven k datu závodů, pro které je požadováno splnění požadavků k účasti a musí být
potvrzen buď spolehlivou registrací nebo písemným veterinárním stanoviskem, které může být
zaznamenáno v pasu koně.

815.2.4.

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

NÚ: na národních soutěžích mohou startovat koně čtyřletí a starší, tzn. koně, kteří v daném kalendářním roce
dosáhli minimálního předepsaného věku pro danou obtížnost soutěže, viz:
· Soutěž stupně ZM 4 letí a starší
· Soutěž stupně Z a L - 5 letí a starší
· Soutěž stupně S - 6 letí a starší
· Soutěž stupně ST - 7 letí a starší
· Soutěž stupně T - 8 letí a starší
Koně musí úspěšně dokončit jednotlivé národní soutěže vzestupně, tj. začít úspěšným dokončením soutěže st.
Z, čímž získávají způsobilost pro soutěž vyšší úrovně.
N1 Klisny v pokročilém stadiu březosti (tzn. více než 120 dnů) nebo s hříbětem pod sebou se nemohou účastnit
žádné vytrvalostní soutěže.

Strana 19
Pravidla vytrvalosti 2020

815.3. Povinný odpočinek pro koně (viz Notes for Guidance):
815.3.1.

Po účasti na národních závodech nebo CEI musí být dán koni před startem na dalších národních i
mezinárodních závodech povinný minimální odpočinek:
Ukončená vzdálenost Počet dní odpočinku
0–46 km

5

nad 46–86 km

12

nad 86–126 km

19

nad 126–146 km

26

nad 146 km

33

Rozšířená povinná doba odpočinku vstupuje v platnost, pokud se kůň nekvalifikoval do další etapy
kvůli bezprostřednímu invazivnímu zákroku nebo kvůli nepravidelnosti chodů (viz Články 815.3.2.
a 815.3.3.)
Celková doba odpočinku začíná o půlnoci dne, který je v rozpisu označen jako den, kdy závod skončil
(24:00) a čas maximálního času jízdy soutěže, a končí v tu samou dobu posledního plného dne
odpočinku. Zveřejněný čas startu dalšího závodu koně musí být až po vypršení celé doby odpočinku.
S PLATNOSTÍ OD 1. ČERVENCE 2020:
Ukončená vzdálenost Počet dní odpočinku

815.3.2.

0–54 km

5

nad 54–106 km

12

nad 106–126 km

19

nad 126–146 km

26

nad 146 km

33

Povinná rozšířená doba odpočinku kvůli invazivnímu zákroku:
Jakékoliv zacházení s koněm, které obnáší nabodnutí nebo naříznutí kůže, nebo vložení jakéhokoliv
přístroje nebo cizího materiálu do těla, se považuje za invazivní zákrok. Výjimkou je pouze perorální
podávání elektrolytů a akupunktura. Pokud se kůň nekvalifikoval kvůli metabolickému problému,
který ale nebyl léčen, protože by takový zákrok ohrozil zdraví nebo pohodu koně, je takový stav
považován za stav vyžadující invazivní zákrok bez ohledu na to, zda došlo k zákroku či nikoliv.
Je na zodpovědnosti ZVD, PVK a ošetřujícího veterináře závodů prověřit (posoudit), na základě
jednotlivého případu, u ošetřovaného koně na konci závodu, zda se jednalo o bezprostřední
invazivní zákrok, který vyžaduje zvýšený povinný odpočinek, nebo autorizované ošetření koně,
které nevyžaduje zvýšený povinný odpočinek.
Pokud se kůň nekvalifikoval na CEI nebo národní závody kvůli metabolickým problémům, které
vyžadují bezprostřední invazivní ošetření během průběžného roku, je mu nařízen povinný
odpočinek podle níže uvedených pravidel, než je opět schopen se zúčastnit národní nebo
mezinárodní soutěže následovně:
Invazivní ošetření

první případ

celkem 60 dní

Invazivní ošetření

druhý případ

celkem 90 dní

Rozšířená doba povinného odpočinku vstupuje v platnost, pokud se kůň nekvalifikoval
z metabolických důvodů, které vyžadují okamžité invazivní ošetření, na 2 po sobě jdoucích
mezinárodních či národních závodech nebo během jakýchkoli 3 měsíčních period.
815.3.3.

Rozšířená doba odpočinku kvůli nepravidelnosti chodů
Pokud se kůň nekvalifikoval na mezinárodních nebo národních závodech z důvodů nepravidelnosti
chodů během průběžného roku, k povinnému odpočinku (definovanému v bodě 815.3.1) se mu
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připočítává dodatečný povinný odpočinek uvedený níže, než je opět schopen se zúčastnit národní
nebo mezinárodní soutěže následovně:
Nepravidelnost chodů

první vyloučení

navíc 14 dní odpočinku

Nepravidelnost chodů

druhé vyloučení

navíc 21 dní odpočinku

Dodatečná rozšířená doba odpočinku po druhém incidentu nabývá platnosti, pokud se kůň
nekvalifikoval na 2 po sobě jdoucích národních nebo mezinárodních soutěžích.
Pokud se kůň nekvalifikoval z důvodů nepravidelnosti chodů na třech po sobě jdoucích
mezinárodních nebo národních závodech, je mu nařízen před dalším startem na mezinárodních či
národních závodech povinný odpočinek v délce nejméně:
Nepravidelnost chodů třetí vyloučení celkem 90 dní
815.3.4.

Pokud se kůň nekvalifikoval z důvodu nepravidelnosti chodů na čtyřech po sobě jdoucích národních
či mezinárodních závodech během průběžného roku, je mu nařízen povinný odpočinek 6 měsíců a
povinnost podrobit se veterinární kontrole 4 týdny před první soutěží, než je schopen se
mezinárodní či národní soutěže zúčastnit.
Pokud se kůň nekvalifikoval z důvodu nepravidelnosti chodů na více jak 4řech po sobě jdoucích
národních či mezinárodních soutěžích, je mu zakázán start na dalších vytrvalostních soutěžích.

815.3.5.

Národní výsledky nemohou zasahovat do rozšířené doby odpočinku, týkající se FEI koní, kteří se
nekvalifikovali z důvodu nepravidelnosti chodů nebo metabolických důvodů v po sobě jdoucích
závodech CEI nebo národních závodech.

815.3.6.

FEI ve spolupráci s technickou komisí FEI a veterinárním oddělením FEI může rozhodnout o
vytvoření doplňujících podmínek.
Pokud je kůň vyloučený ze závodů FEI kvůli metabolickým problémům/fatálnímu zranění, jsou
Sportovci uděleny trestné body. Body se načítají po dobu 12 měsíců od přidělení prvních bodů. Po
uplynutí roční lhůty jsou resp. body od celkového součtu bodů odečteny.
100 nasčítaných trestných bodů znamená automaticky odklad činnosti na 2 (dva) měsíce. Po
takovém odkladu je počet bodů snížený na 0 (nulu).
▪ Každé vyloučení z metabolických důvodů znamená 10 (deset) trestných bodů;
▪ Pokud je kůň vyloučený z metabolických důvodů, které vyžadují okamžité invazivní ošetření,
Sportovec dostane 25 (dvacet pět) trestných bodů;
▪ Pokud kůň utrpí těžké a/nebo fatální zranění během FEI soutěže, dostane Sportovec 80 (osmdesát)
trestných bodů;
▪ Pokud není kůň předveden k poslední veterinární kontrole, Sportovec bude potrestán 100 (sto)
trestnými body;
▪ S ohledem na Článek 169.7.1 Všeobecných pravidel, nekorektní chování vůči a) funkcionářům
závodů a dalším osobám spojeným se závody (ostatním Sportovcům, novinářům, veřejnosti atd.)
a/nebo b) funkcionářům kontrolujícím doping, Testujícím veterinářům, doprovodu a dalším
osobám, spojeným s odběrem vzorků za účelem kontroly dopingu, bude potrestáno 100 (sto)
trestnými body.
Pokud se kůň zúčastní během povinného minimálního odpočinku (viz článek 815.3.1. nahoře)
národních či mezinárodních závodů, Sportovec bude potrestán 100 (sto) trestnými body.
Nad rámec sankcí uvedených nahoře mohou být uděleny další sankce a porušení odpovídajících
pravidel může být předmětem jednání FEI Tribunálu.

NÚ: Platí i pro národní a hobby závody.
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815.3.7.

Pokud kůň, na kterém Sportovec jede, utrpí těžké a/nebo fatální zranění během 12 měsíců poté, co
jiný kůň Sportovce též utrpěl těžké a/nebo fatální zranění, je Sportovci automaticky pozastavena
činnost na 6 (šest) měsíců.
1. Fatální zranění je takové zranění, které podle názoru Veterinární komise vyžaduje okamžitou
eutanázii nebo jakkoliv přispěje ke smrti koně v soutěži.
2. Těžké poranění je definováno jako:
a. muskuloskeletální (zlomenina, závažné poranění šlach, vazů nebo svalů);
b. metabolické (vážná kolika, akutní poškození ledvin, myopatie nereagující na ošetření);
c. jiný závažný stav, který podle názoru Ošetřujícího veterináře, Zahraničního veterinárního
delegáta a Prezidenta Veterinární komise vyžaduje další posouzení a pokračující veterinární
léčbu, která přesahuje časový rámec soutěže.

NÚ: splnění podmínek podle čl. 815 a 816 se nekontroluje před startem. V případě dodatečného zjištění z
výsledkových listin je nedodržení těchto pravidel klasifikováno jako podvod se všemi důsledky pro jezdce a
koně (viz Všeobecná pravidla ČJF a Disciplinární řád ČJF).
ČLÁNEK 816: KVALIFIKAČNÍ POSTUP A OSVĚDČENÍ ZPŮSOBILOSTI
816.1. Kvalifikace novice je spravována Národní federací.
Před prvním přihlášením Sportovce/koně na FEI musí Národní federace vyplnit online Formulář kvalifikace
Novice (Příloha 2).
816.1.1.

Koně a Sportovci musejí, i když ne nutně jako dvojice:

816.1.1.1 Úspěšně dokončit 2 soutěže s délkou 40 až 79 km a 2 soutěže 80 až 90 km s rychlostí 16 km/hod-1
nebo nižší.
816.1.2.

Od první kvalifikační jízdy Novice musí koně dokončit podmínky této kvalifikace během 24 měsíců.
Koně jsou způsobilí soutěžit na závodech CEI 1* 12 (dvanáct) měsíců od první kvalifikační jízdy za
předpokladu, že splnili všechny kvalifikační požadavky, včetně respektování rychlosti a povinného
odpočinku. Od okamžiku, kdy jsou splněny všechny kvalifikační požadavky, jsou koně způsobilí
soutěžit na závodech CEI 1* 24 (dvacetčtyři) měsíců.

816.1.3.

Od první kvalifikační jízdy Novice musí Sportovci dokončit podmínky této kvalifikace během 24
(dvacetičtyř) měsíců. V okamžiku, kdy jsou všechny kvalifikační požadavky splněny, Sportovci jsou
způsobilí soutěžit na závodech CEI 1* 6 (šest) měsíců od první kvalifikační jízdy. Pokud se Sportovec
po splnění kvalifikace novice nezúčastní v průběhu 24 (dvacetičtyř) měsíců na závodech CEI 1*, musí
si kvalifikaci novice obnovit, aby mohl ve sportovní kariéře pokračovat.

816.1.4.

Osmiletým a starším koním může být poskytnuta výjimka týkající se článků 816.1.2 a 816.1.3, pokud
Sportovec nebo kůň (nemusí být nutně dvojicí) najede minimálně 240 km v maximálně třech
národních závodech za dobu 36 (třicetišesti) měsíců.

S PLATNOSTÍ OD 1. ČERVENCE 2020
1. S výjimkou bodu ad 4. musí všichni koně a Sportovci úspěšně ukončit svou kvalifikaci, aby mohli dále
postupovat v kvalifikačním procesu na úrovni CEI.
2. Kvalifikace Novice musí být spravována Národní federací. Před prvním přihlášením Sportovce nebo na FEI
závody musí Národní federace vyplnit online Formulář kvalifikace novice.
3. Postup kvalifikace Novice: Koně a Sportovci musí úspěšně dokončit (ne nutně jako dvojice) dvě novické
soutěže v délce 40–79 km (v jeden den) a dvě novické soutěže v délce 80–100 km, s omezenou rychlostí
na max. 16 km/h. Soutěže v délce 80–100 km mohou být dokončeny buď jako (i) dvě jednodenní soutěže,
nebo (ii) jedna jednodenní soutěž a jedna vícedenní soutěž (u vícedenní soutěže musí být dokončeno 40–
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50 km za den po dobu dvou po sobě následujících dnů ve stejné soutěži). Všechny kvalifikační soutěžní
jízdy musí být dokončeny v průběhu dvou let.
4. Výjimky z kvalifikačních požadavků Novice
4.1. Národní federace může požádat FEI o výjimku pro Sportovce nebo koně, pokud splňují podmínky
uvedené v bodech 4.2 nebo 4.3 níže.
4.2. Koni je udělena výjimka z kvalifikačních požadavků Novice, pokud (i) je v době žádosti jeho stáří osm a
více let, a ii) během tří let přecházejícím žádosti o kvalifikaci úspěšně dokončil kumulativně minimálně
480 km v soutěžích na vzdálenost větší než 80 km, včetně nejméně jedné soutěže v délce 80 km nebo
více ve věku osmi a více let.
4.3. Sportovci je udělena výjimka z kvalifikačních požadavků Novice, pokud během tří let předcházejícím
žádosti úspěšně dokončil kumulativně minimum 480 km v soutěžích nad 80 km nebo více.
816.2. Kvalifikace na soutěže CEI: stanovena na základě záznamů a databází FEI a ověřena danou Národní
federací.
816.2.1.

Všichni koně a Sportovci musejí mít úspěšně dokončenou kvalifikaci novice, aby mohli vstoupit do
kvalifikace hvězdových kategorií CEI.

816.2.2.

Koně a Sportovci, ne nutně jako dvojice, musejí postupně 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 do úrovně 3* platí pro Sportovce až 5 (pět) let a může být
prodloužena o dalších 5 let úspěšným dokončením FEI soutěže, která odpovídá příslušné hvězdové
úrovni Sportovce nebo vzdálenosti v národní soutěži.

816.2.4.

Kvalifikace koní podle hvězdového systému je platná pro období 24 měsíců. Pokud kůň nestartuje
v dalším stupni, pro který se kvalifikoval, během tohoto období, musí před pokračováním dále
opakovat kvalifikaci pro již dosažený stupeň.

S PLATNOSTÍ OD 1. ČERVENCE 2020
1. Kvalifikace do hvězdového systému úrovní soutěží CEI je stanovena na základě záznamů a databází FEI a
ověřena příslušnou Národní federací.
2. Jakmile se Sportovec nebo kůň kvalifikuje do určité hvězdové úrovně CEI, může být označován jako
Sportovec nebo kůň této úrovně.
3. Kvalifikační postup do hvězdového systému úrovní soutěží CEI je následující:
3.1. CEI1*: Sportovci a koně jsou způsobilí k účasti v soutěžích úrovně CEI1*, jakmile úspěšně splní všechny
kvalifikační požadavky pro Novice, nejdříve však za šest měsíců (Sportovec) a jeden rok (kůň) po
úspěšném dokončení jejich první kvalifikační soutěže pro Novice. Sportovci a koně musí úspěšně
dokončit úroveň CEI1* do dvou let od kvalifikace na tuto úroveň. Pokud se tak nestane, kvalifikaci
CEI1*ztrácí a musí zopakovat kvalifikaci pro Novice, aby se znovu kvalifikovali na úroveň CEI1*.
3.2. CEI2*: Sportovci a koně jsou způsobilí k účasti v soutěžích úrovně CEI2*, jakmile úspěšně dokončí dvě
ze tří po sobě jdoucích CEI1* během dvou let.
3.3. CEI3*: Soutěží úrovně CEI3* se Sportovci a koně mohou účastnit pouze v případě, že jsou kvalifikováni
jako dvojice. K dosažení takové kvalifikace musí úspěšně dokončit (i) dvě ze tří po sobě jdoucích CEI2*
a (ii) jednu CEI2* společně jako dvojice (s výjimkou Sportovců se statutem Elite), vše v průběhu dvou
let. (Soutěž dvojice může být jednou ze dvou kvalifikačních úspěšných jízd nebo samostatná třetí jízda).
816.3. Mistrovství
Junioři / mladí Sportovci
Koně:
816.3.1.

Koně musí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro novice a hvězdový postup CEI
včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti požadováno.
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816.3.2.

Koně musejí mít úspěšně dokončené nejméně 2 soutěže CEI 2* nebo vyšší.

816.3.3.

Z těchto dvou soutěží CEI musí být nejméně jedna s minimální rychlostí 14 km-1.h a stejné nebo
vyšší délky a časového rámce jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být absolvována v období
24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle
toho, které datum nastane dříve). Tuto soutěž musí kůň absolvovat ve dvojici s nominovaným
jezdcem, pokud jezdec není Elitním J/YR vytrvalostním jezdcem. V takovém případě může být kůň
obsazen jakýmkoliv Elitním J/YR jezdcem.

Sportovci:
816.3.4.

Pro získání titulu Elitní J/YR Sportovec musí Sportovec úspěšně dokončit alespoň deset soutěží CEI
2* na 120 km nebo vyšších. Pro udržení titulu Elitní J/YR Sportovec musí Sportovec absolvovat
úspěšně dokončit alespoň jednu soutěž CEI 120 km během každých následujících 24 měsíců.

816.3.5.

Sportovci, kterým byla pozastavena činnost podle Všeobecných pravidel FEI (Sankce) nebo kteří se
dopustili porušení pravidel kontroly dopingu a medikace u koní FEI, automaticky ztrácí titul Elitní
Sportovec a jsou povinni absolvovat opět potřebných 10 soutěží CEI 2*. Absolvovat všechny závody
mohou až po ukončení pozastavení činnosti nebo ukončení trestu nebo po rozhodnutí „Fast Track“.

816.3.6.

Sportovci musejí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro novice a hvězdový
postup CEI včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti požadováno.

816.3.7.

Sportovci musí mít úspěšně dokončené nejméně 3 soutěže CEI 2* nebo vyšší.

816.3.8.

Z těchto tří soutěží CEI musí být jedna s minimální rychlostí 14 km-1.h a tou samou nebo větší délkou
a časovém rámci jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být absolvována v období 24 měsíců
před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle toho, které
datum nastane dříve) a musí být absolvována jako dvojice s nominovaným koněm, pokud Sportovec
nemá titul Elitní J/YR vytrvalostní Sportovec.
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.

Senioři
Koně:
816.3.9.

Koně musejí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro novice a hvězdný postup
CEI včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti požadováno.

816.3.10. Koně musejí mít úspěšně dokončené nejméně 3 soutěže CEI 2* nebo vyšší.
816.3.11. Z těchto tří soutěží CEI musí být nejméně jedna s minimální rychlostí 14 km-1.h a stejné nebo vyšší
délky a časového rámce jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být absolvována v období 24
měsíců před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle toho,
které datum nastane dříve). Tuto soutěž musí kůň absolvovat ve dvojici s nominovaným
Sportovcem, pokud Sportovec není Elitním Seniorským vytrvalostním jezdcem. V takovém případě
může být kůň obsazen jakýmkoliv Elitním jezdcem.
Sportovci:
816.3.12. Pro získání titulu Elitní Senior Sportovec musí Sportovec úspěšně dokončit alespoň deset soutěží
CEI 3* na 160 km nebo vyšších. Pro udržení titulu Elitní Senior Sportovec musí Sportovec absolvovat
úspěšně dokončit alespoň jednu soutěž CEI 3* 160 km každých následujících 24 měsíců.
816.3.13. Sportovci, kterým byla pozastavena činnost podle Všeobecných pravidel FEI (Sankce) nebo kteří se
dopustili porušení pravidel FEI pravidel pro kontrolu dopingu a medikace u koní, automaticky ztrácí
titul Elitní Sportovec a jsou povinni absolvovat opět potřebných 10 soutěží CEI 3*. Absolvovat
všechny závody mohou až po ukončení pozastavení činnosti nebo ukončení trestu nebo po
rozhodnutí „Fast Track“.
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816.3.14. Sportovci musejí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro novice a hvězdný
postup CEI včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti požadováno.
816.3.15. Sportovci musejí mít úspěšně dokončených nejméně 5 soutěží CEI 2* nebo vyšších.
816.3.16. Z těchto 5 soutěží CEI musí být jedna s minimální rychlostí 14 km-1.h a tou samou nebo větší délkou
a časovým rámcem jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být absolvována v období 24 měsíců
před datem nominačních přihlášek pro mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle toho, které
datum nastane dříve) a musí být absolvována jako dvojice s nominovaným koněm, pokud Sportovec
nemá titul Elitní Seniorský vytrvalostní Sportovec.
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.
S PLATNOSTÍ PRO MISTROVSTVÍ OD ROKU 2021
1. Ke dosažení kvalifikace na mistrovství Sportovec a kůň musejí:
1.1. absolvovat kvalifikační procesy pro Novice a kvalifikace hvězdového systému úrovní soutěží CEI, a to
až do (a včetně) úrovně hvězd daného mistrovství (například pro mistrovství 2* musejí být Sportovec
a kůň kvalifikováni pro úroveň CEI2*); a
1.2. úspěšně dokončit příslušný počet dalších CEI (nebo CEIO té samé hvězdy), uvedených v tabulce níže.
Z dalších jízd:
a) musí být jedna nebo dvě (viz tabulka) odjeta Sportovcem a koněm jako dvojicí a
b) jízda (nebo jedna ze dvou jízd) musí být (i) jednodenní jízdou na tu samou vzdálenost, jako je
mistrovství (nebo větší) a (ii) musí se uskutečnit před, ale ne více než dva roky, uzávěrkou podání
nominativních přihlášek na mistrovství nebo 60 dnů před mistrovstvím (cokoliv je první v pořadí).
MISTROVSTVÍ

DALŠÍ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVANÉ JÍZDY CEI A
POŽADAVKY NA DVOJICE

MISTROVSTVÍ 1*

DVĚ ZE TŘÍ PO SOBĚ JDOUCÍCH CEI1* NEBO VYŠŠÍ,
VČETNĚ JEDNÉ PRO DVOJICI

MISTROVSTVÍ 2* MLADÝCH KONÍ

JEDNA CEI2* DVOJICE

MISTROVSTVÍ 2* MLADÝCH
JEZDCŮ/JUNIORŮ

DVĚ CEI2* NEBO VYŠŠÍ, VČETNĚ DVOU PRO DVOJICE

MISTROVSTVÍ 2* SENIORŮ

DVĚ CEI2* NEBO VYŠŠÍ, VČETNĚ DVOU PRO DVOJICE

MISTROVSTVÍ 3* SENIORŮ

DVĚ CEI3*, VČETNĚ JEDNÉ PRO DVOJICI

ČLÁNEK 817: POZVÁNÍ
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.
817.2. Soutěže CEIO a Mistrovství
Oficiální pozvánka pro příslušnou NF musí být pro 5 Sportovců a 7 koní, nestartujícího vedoucího ekipy
a veterinárního lékaře ve funkci veterináře družstva.
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817.2.1. Světové jezdecké hry
Součástí oficiální pozvánky zaslané Národní federaci musí být 4 (čtyři) Sportovci a 4 (čtyři) koně,
náhradní dvojice, nestartující vedoucí družstva a veterinární lékař ve funkci teamového veterináře.
V teamové soutěži je pravidlo sestupného skóre a rezervní kombinace se nesmí zúčastnit soutěže,
pokud nestartuje v teamu.
Maximum je účast 2 (dvou) individuálních Sportovců z každé Národní federace.
817.3. Servisní tým
OV soutěže CEI, CEIO a Mistrovství musí akceptovat dva členy servisního týmu na jednoho koně.
817.4. Družstva a jednotlivci
817.4.1.

Družstva: Jestliže za NF startuje 3 a více dvojic, všechny jejich výsledky jsou k dispozici na stanovení
výsledku družstva a zároveň mají nárok pro individuální klasifikaci a umístění/ ocenění. Pouze tři
nejvýše umístěné dvojice se započítávají do týmových výsledků. I ostatní Sportovci ze stejného
družstva, kteří úspěšně dokončili soutěž, dostanou medaili.
Pokud by jakákoli dvojice, jejíž výsledek byl určen k započítání do výsledku týmu, následně selhala
při odběru vzorků FEI, a toto by mělo za následek ztrátu výsledku/ů jednotlivce, klasifikace celého
týmu by se stala neplatnou.
Taková ztráta klasifikace týmu nebude mít vliv na individuální klasifikaci ostatních členů tohoto
týmu.

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 & výsady
OV Mistrovství světa nebo kontinentálních Mistrovství může převzít zodpovědnost za uhrazení
nákladů spojených s dopravou, ubytováním, ustájením a stravou pro všechny jezdce, koně, členy
servisního týmu a funkcionáře družstva (vedoucí družstva a veterináře), kteří budou pozváni podle
pravidel, a to ode dne předcházejícího první prohlídkou koní do dne následujícího po ukončení
Mistrovství. Tato informace musí být zveřejněna v rozpise.
Organizační výbor Světových jezdeckých her musí přijmout odpovědnost za plnění životních nákladů
jezdců, koní, ošetřovatelů a týmových funkcionářů (vedoucí družstva a veterináře), kteří budou
pozváni podle pravidel, a to ode dne před první prohlídkou koní až do dne po skončení Mistrovství.
Toto musí být uvedeno v rozpisu.
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.
818.3. NF mohou přihlásit na FEI Mistrovství světa jen ty soutěžící, kteří jsou kvalifikováni podle podmínek, o
kterých rozhodla příslušná Technická komise, a schválilo Byro.
818.4. Za žádných okolností nemůže OV omezovat počet přihlášek oprávněných soutěžících, resp. družstev
na FEI Mistrovstvích
818.5. Přihlášky na FEI mistrovství a Světové jezdecké hry musí být podány v souladu s FEI Všeobecnými
pravidly, Článkem 116.2.
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818.5.1.

Přihlášky na závody CEI: Definitivní přihlášky musí být doručeny Organizačnímu výboru nejpozději
4 dny před začátkem soutěže. Po zaslání definitivních přihlášek mohou být změny koní a/nebo
jezdců udělány pouze s výslovným souhlasem OV.

818.6. Přihlášky pro Sportovce a koně musí obsahovat jméno, FEI registrační číslo (FEI ID) a pokud je to
vyžadováno, kvalifikace.
818.7. Pokud by NF vyslala více jezdců a/nebo koní, než je uvedeno ve jmenovité přihlášce, OV není povinen
se o ně postarat, ani je nechat účastnit se soutěže.
818.8. 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.
818.9. Pokud NF přihlásila ve jmenovité přihlášce družstvo a zjistí, že jej nebude moci vyslat, musí neodkladně
informovat OV.
818.10. Družstva nebo jednotlivci, 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.
818.11. 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.
818.12. 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.
818.13. Žádný soutěžící nemůže na žádné vytrvalostní soutěži závodit s více než jedním koněm.
818.14. Na Mistrovství může jet tolik náhradních koní, kolik povolí OV. Nicméně, všichni náhradní koně musí
být uvedeni ve jmenovitých přihláškách.
NÚ: Termíny přihlášek jsou stanoveny rozpisem
ČLÁNEK 819: NAHLÁŠENÍ STARTUJÍCÍCH CEI 1*, 2*, 3*
819.1. Každý Sportovec si smí vzít na závod jednoho náhradního koně, s ohledem na možnost OC ustájit ho
(musí být jasně uvedeno v rozpise). Tito náhradní koně musí být řádně zapsáni v soutěži pod jménem
Sportovce. Sportovec musí zaplatit za náhradního koně druhý vstupní poplatek, stanovený
organizačním výborem.
819.1.1.

Sportovci mohou na první kontrole klusat s oběma koňmi, kteří jsou řádně zadáni pod svým
jménem. V případě, že je v soutěži kůň přihlášen s více než jedním Sportovcem, bude požadováno
předvedení v klusu pouze jednou.

819.1.2.

Ihned po kontrole svých koní musí Sportovec oznámit sboru rozhodčích, kterého z koní, zapsaných
pod svým jménem, v soutěži pojede.

819.1.3.

Každý Sportovec je odpovědný za zajištění řádného dohledu, péče a krmení náhradního
nevyužitého koně v průběhu závodu za nepřítomnosti Sportovce.

819.2. CEIO a Mistrovství
Každá NF může vyslat koně ze seznamu definitivních přihlášek až do maximálního počtu uvedeného v
rozpise a v závislosti na schopnosti OC ustájit je.
819.2.1. Vedoucí družstva musí na sekretariát OV písemně nahlásit jména soutěžících a koní přidělených
soutěžícím, kteří definitivně startují, vybraných ze seznamu jmen na oficiální přihlášce. Vedoucí družstva,
resp. jeho zástupce, nahlásí startující v termínu mezi 1 – 3 hodinami po první kontrole koní, a to podle
dopředu oznámeného rozhodnutí PSR.
819.2.2. Každý vedoucí družstva a / nebo odpovědná osoba je odpovědný za zajištění řádného dohledu, péče
a krmení veškerých náhradních / nevyužitých koní během závodního dne.
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819.3. Výměna/náhrada (CEI 1*, 2*, 3*, CEIO a Mistrovství)
819.3.1. Výměna po podání definitivních přihlášek: Po odeslání definitivních přihlášek se může výměna koní
a/nebo Sportovců uskutečnit jen se souhlasem Národní federace Sportovce a Organizačního výboru,
přičemž tento souhlas nelze bezdůvodně odepírat. Všichni vyměnění Sportovci a koně musí být korektně
kvalifikováni podle čl. 816.3.
819.3.2. Výměna v případě úrazu nebo onemocnění: V případě úrazu nebo onemocnění Sportovce nebo koně,
které znemožní danému Sportovci 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:
• osvědčení o zdravotním stavu vydané oficiálně uznaným lékařem pro jezdce a veterinárním
lékařem/týmovým veterinářem pro koně
• povolení od PSR
819.3.3. Sportovec nebo kůň, jeden nebo oba, mohou být nahrazeni jiným Sportovcem nebo koněm nebo
dvojicí kůň/Sportovec, vybranými z těch, kteří jsou řádně přihlášeni jako členové družstva nebo jako
jednotlivci a jejichž koně úspěšně absolvovali první veterinární prohlídku.
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KAPITOLA III – KONTROLY, PROHLÍDKY, KONTROLY MEDIKACE
ČLÁNEK 820: VETERINÁRNÍ KONTROLA
POZNÁMKA (viz Veterinární pravidla, článek 1045)
820.1. Veterinární komise má plnou kontrolu nad vším, co se týká bezpečnosti koní.
820.2. Veterinární pravidla se vztahují na všechny vytrvalostní soutěže.
820.3. Série prohlídek a vyšetření požadovaných podle těchto pravidel, jsou založeny na zájmu o zdraví,
bezpečnost a pohodu koní v soutěži.
820.4. Rozhodnutí sboru rozhodčích, přijatá na doporučení oficiálních veterinářů, jsou konečná a proti jejich
rozhodnutí není odvolání. Sbor rozhodčích je však povinen ve všech případech poskytnout odpovídající
informaci o důvodech vyloučení koně.
820.5. Dojde-li k uhynutí koně z jakéhokoliv důvodu mezi vstupní a závěrečnou prohlídkou, je sbor rozhodčích
s pomocí zahraničního veterinárního delegáta povinen podat o okolnostech písemnou zprávu národní
federaci země, kde se soutěž koná. NF následně s Veterinární komisí FEI zhodnotí okolnosti.
820.6. Pokud dojde k uhynutí zúčastněného koně během stanovené doby (viz Veterinární pravidla) následující
po mistrovské soutěži, provede o tom NF daného koně písemnou zprávu, který pošle Veterinární
komisi FEI k zhodnocení okolností.
820.7. Umístit se a být klasifikováni v konečné výsledkové listině mohou jen ti koně, kteří prošli všemi
veterinárními prohlídkami a kontrolami.
820.8. Po každé soutěži musí být zaznamenány detaily o koni: dokončená vzdálenost, důvody nedokončení
(metabolické, nepravidelnost chodů nebo obojí), ošetření během soutěže, postoupení k hospitalizaci,
povinná doba odpočinku a další komentáře nutné k ochraně bezpečnosti koně na dalších závodech a
jeho pohody. Tyto informace budou vložena do FEI pasu nebo národního průkazu koně. Zápisy může
provádět pouze veterinární delegát, předseda sboru rozhodčích a odvolací komise.
NÚ: nevztahuje se na národní soutěže.
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. Veterinární karty
koní, kterým bylo poskytnuto okamžité invazivní ošetření, musí být zaslány zahraničním veterinárním
delegátem na FEI společně s podrobnostmi o takto poskytnutém ošetření.
820.10. Čas příjezdu do veterinární uzávěry musí být zaznamenán a kůň musí být předveden k veterinární
prohlídce ve lhůtě dle těchto Pravidel, a jak bylo potvrzeno rozpisem.
Povinné přestávky souvisí s místem veterinární prohlídky, kam Sportovci/ošetřovatelé vstupují s
koněm, když se rozhodnou, že kůň je připraven absolvovat veterinární prohlídku. Jakmile Sportovci/
ošetřovatelé vstoupí do vyhrazeného prostoru, musí postupovat s koněm přímo k určenému veterináři
přiměřeným tempem a konstantním pohybem dopředu. Koně mohou doprovázet v místě kontroly
maximálně tři lidé, tento počet může být dále omezený rozpisem nebo předem ohlášeným
rozhodnutím Prezidenta sboru rozhodčích. Na mistrovstvích a CEIO mají přístup do oblasti veterinární
prohlídky navíc veterinární lékař týmu a vedoucí družstva svou přítomnost musí ohlásit Prezidentovi
sboru rozhodčích.
820.11. Během této doby může být kůň podroben kontrole více než jednou, pokud tak rozhodne VK nebo SR.
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.
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820.12. 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 rozpisu.
820.13. Pokud kůň splňuje parametry tepové frekvence, začíná mu vstupem do veterinárního prostoru
povinná přestávka. Během této přestávky jsou provedeny další části prohlídky včetně klusové zkoušky.
820.14. Technický delegát nebo Sbor rozhodčích mohou společně s Veterinární komisí upravit délku povinné
přestávky v závislosti na klimatických nebo jiných výjimečných podmínkách. Změna musí být
oznámena všem Sportovcům a/nebo vedoucím družstev před startem do příslušné etapy. K zaručení
pohody a zdraví koní a bezpečí Sportovců posoudí Veterinární komise (ve spolupráci s Technickým
delegátem a Sborem rozhodčích) vliv na zdraví a pohodu podle podmínek jízdy (viz 800.4.1) a doporučí
Sboru rozhodčích příslušné změny týkající se předvedení a parametrů tepové frekvence:
-

Sníží maximální tepovou frekvenci;
Zkrátí čas předvedení;
Prodlouží délku povinných přestávek.

Prezident Veterinární komise, Zahraniční veterinární delegát a Prezident sboru rozhodčích musí
v průběhu soutěže monitorovat podmínky s ohledem na počet koní, kteří neprošli kontrolami. Je jejich
zodpovědností upravit podmínky kontrol tak, aby chránili zdraví a pohodu koní.
820.15. Organizační výbor, technický delegát, předseda veterinární komise, zahraniční veterinární delegát a
předseda sboru rozhodčích jsou povinni zajistit odpovídající následnou a veterinární péči, včetně
opatření pro postoupení koní zařízení s chirurgickými možnostmi. Pro soutěže CEI 4* a mistrovství,
musí být ošetřovna a nouzové léčebné zařízení na místě konání. Tato opatření musí být jasně napsána
v rozpise a schválena technickým delegátem před prvním vyšetření. Po prvním vyšetření, může
předseda veterinární komise a zahraniční veterinární delegát po konzultaci se sborem rozhodčích
doporučit změny v léčebných opatřeních, včetně umístění členů veterinární komise nebo organizace
jejich dostupnosti pro pomoc při léčbě / následné péči. Tato opatření musí označovat ošetřující
veterinární lékaře a ošetřující skupina musí obsahovat veterinárního lékaře s licencí k praktikování
veterinárního lékařství v dané zeměpisné poloze.
ČLÁNEK 821: VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY KONÍ
POZNÁMKA (viz Veterinární pravidla, článek 1045)
821.1. Veterinární kontrola
821.1.1. První kontrola má být provedena bezprostředně po příjezdu koně ke stáji a určitě před
umístěním koně do přidělené stáje.
821.1.2. Tuto kontrolu provádí veterinář jmenovaný organizačním výborem, a pokud není přítomný,
veterinář hostitelské země. Prezident sboru rozhodčích a zahraniční veterinární delegát by měli být
přítomni, pokud je to možné.
821.1.3. Cílem je především stanovit totožnost koní (pasy, registrační doklady, atd.) a za druhé stanovit
celkové zdraví koně, a zejména s cílem zjistit jakékoliv infekční stavy. Pochybné případy by měly být
nahlášeny zahraničnímu veterinárnímu delegátovi nebo SR ihned po příchodu, ale nejpozději jednu
hodinu před první kontrolou.
821.1.4. Na CEI a národních soutěžích 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. Prohlídky koní (opakované měření tepových hodnot, vyžádaná opakovaná prohlídka, povinná
opakovaná prohlídka, závěrečná prohlídka)
821.2.1.

První/vstupní kontrola (First inspection): V zásadě by měla probíhat v den před začátkem
soutěže a je prováděna veterinární komisí spolu se 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 a metabolika, posouzení chodů, bolestivost,
otevřené rány, poranění, rozsah pohybu a jiné náležitosti a aspekty, které je možné kdykoliv
podle potřeby doplnit do veterinární karty.

NÚ: Termín vstupní kontroly je stanoven rozpisem
821.2.2.

Prohlídky obecně: neexistují žádné rozdíly v rozhodování veterinářů při posuzování koní ve
všech prohlídkách. Pro rozhodování se užívají stejné standardy pro hodnocení metaboliky,
tepové frekvence i chodů.

821.2.3.

Měření tepové frekvence
Měření tepové frekvence musí provést člen FEI Veterinární komise.

Tepová frekvence je první parametr, který je přezkoumán a zaznamenán v průběhu prohlídky. Je základním
kritériem k přesnému posouzení stavu a zdraví koně a jeho způsobilosti pokračovat v soutěži.
1. K přesnému záznamu tepové frekvence musí být vynaloženo veškeré možné úsilí. Pokud je vyšetření
narušováno pohybem nebo neklidností koně a bylo by nepřesné, je zastaveno a znovu započne
v okamžiku, kdy je kůň klidný.
2. Maximální tepová frekvence pro úspěšné absolvování prohlídky je 64 (šedesát čtyři) tepů za minutu,
nebo jak je určeno v rozpisu.
K měření tepové frekvence na všech závodech (bez ohledu na úroveň hvězd) musí být kůň předveden
s tepovou frekvencí ne vyšší než:
a) 64 tepů za minutu do 15 minut po průjezdu cílové čáry každého kola (kromě posledního kola); a
b) 64 tepů za minutu do 20 mnut po průjezdu cílové čáry posledního kola.
Vyšetření stetoskopem:
1. Když je kůň předveden k prohlídce, přiloží se stetoskop na levou stranu hrudního koše zhruba ve
výši loketního hrbolu.
2. Vyšetřující by měl vyhledat nejlepší pozici k poslechu srdce, tj. takovou, kde jsou údery srdce jasně
slyšitelné.
3. K měření času musí být použity stopky.
4. Stopky se spustí, když jsou srdeční údery dobře slyšet a počítání započne od dalšího úderu. Stopky
mohou být zastaveny za 15 (patnáct) vteřin, pokud je počet úderů menší než 16 (šestnáct) nebo za
30 (třicet) vteřin, pokud je počet úderů menší než 32 (třicet dva). V obou případech to znamená, že
tepová frekvence je menší než 64 tepů za minutu nebo méně. Prohlídka pak může být dokončena.
5. Pokud je tepová frekvence nad 16 tepů po 15 vteřinách, resp. 32 tepů po 30 vteřinách, nebo pokud
je tlukot srdce nepravidelný, těžko slyšitelný nebo se projevuje šelest, musí měření probíhat celou
minutu. Kůň může být zkontrolován opětovně, nebo se nekvalifikuje do další fáze.
6. Index srdeční činnosti (CRI) a její obnovy je zaznamenáván při každé prohlídce a zahrnuje vyšetření
a záznam tepové frekvence jako součást metabolického posouzení koně. Jakmile je tepová
frekvence zaznamenána, stopky jsou znovu puštěny a kůň má 1 minutu na 80m klus (40 m tam a 40
m zpět) k posouzení chodů. Po této minutě je znovu zaznamenána tepová frekvence. Rozdíl mezi
oběma hodnotami je Index srdeční činnosti (CRI). Tepová frekvence je zaznamenána stetoskopem
(viz výše) nebo certifikovaným elektronickým přístrojem, určeným k měření tepové frekvence.
7. Druhý záznam tepové frekvence CRI musí být provedený stetoskopem. Při tomto vyšetření je tepová
frekvence zaznamenávána po dobu až jednu minutu a srdeční cyklus prozkoumán, zda nevykazuje
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patologické příznaky, které by mohly naznačit, že kůň není způsobilý dále pokračovat. CRI je
numerický rozdíl mezi záznamy prvního a druhého měření tepové frekvence a je součástí
metabolického vyšetření.
Systém elektronického monitoringu tepové frekvence, schválený FEI:
1. Když je kůň předveden k prohlídce, přiloží se přístroj na levou stranu hrudního koše zhruba ve výši
loketního hrbolu.
2. Vyšetřující by měl vyhledat nejlepší pozici k poslechu srdce, tj. takovou, kde jsou údery srdce jasně
slyšitelné.
3. Přístroj je spuštěn a měření je zahájeno. Přístroj musí zaznamenat tepovou frekvenci po 15, 30, 45
a 60 vteřinách. U všech záznamů by tepová frekvence měla být 64 tepů na minutu nebo méně, nebo
jak je uvedeno v rozpisu. Pokud tomu tak je, měření může být ukončeno a zaznamenáno.
4. Pokud je tepová frekvence nad 16 tepů po 15 vteřinách, resp. 32 tepů po 30 vteřinách, nebo 64 tepů
po 60 vteřinách, kůň neprošel prohlídkou a v případě opětovného naměření nad 64 tepů není uznán
způsobilým.
821.2.4.

Měření, které odhalilo vysokou tepovou frekvenci, musí být v souladu s postupem uvedeným
výše a s body 821.4.1. a 821.2.8. Okamžitě je provedeno druhé měření, zaznamenané odlišným
(druhým) přístrojem. Pokud tepová frekvence nesplní požadovaná kritéria, je kůň uznán jako
nezpůsobilý.

821.2.5.

Slušnost při prohlídkách: 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).

821.2.6.

Povinná opakovaná prohlídka: veterinární komise po konzultaci se SR stanoví, při které
veterinární přestávce bude povinné předvést koně pro povinnou opakovanou prohlídku. K
takové prohlídce se nesmí kůň dostavit dříve než 15 minut před startem do další etapy.

821.2.7.

Vyžádaná opakovaná prohlídka: pokud má prohlížející veterinář pochybnosti o stabilitě koně,
může si vyžádat opakované předvedení koně k prohlídce v průběhu času pro odpočinek (ne
dříve než 15 minut před startem do další etapy). Toto pravidlo je určeno pro poskytnutí výhody
v případě pochybností ohledně schopnosti koně pokračovat v soutěži.

821.2.8.

Veterinární prohlídka ve veterinární uzávěře: první povinná prohlídka koně prováděná na
konci každé etapy.

821.2.9.

Opakovaná kontrola tepové frekvence: pokud je během veterinární prohlídky tepová
frekvence vyšší, než je povoleno pro tuto prohlídku, kůň může být předveden k prohlídce
podruhé v rámci stanoveného času.

821.2.10. Tepová frekvence: koně, kteří mají abnormálně vysokou tepovou frekvenci nebo tepovou
frekvenci vyšší než je povolena rozpisem nebo stanovena sborem rozhodčích na doporučení
veterinární komise, nemohou pokračovat v soutěži a jsou označeni jako nekvalifikovaní pro další
etapu. Všechny neobvyklé srdeční ozvy musí být zaznamenány. Pokud má být kůň označen za
neschopného pokračovat do další etapy z důvodu vysoké tepové frekvence, musí tuto
skutečnost bezprostředně potvrdit druhý člen veterinární komise.
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821.2.11. Dýchací systém: abnormality v rychlosti nebo povaze dýchání mohou být považovány
veterinární komisí za stav, který neumožňuje kvalifikaci pro další etapu.
821.2.12. Celková kondice a metabolický stav: koně s celkově špatnou kondicí nebo abnormálně vysokou
tělesnou teplotou se nekvalifikují do další etapy.
Metabolicky stav: Metabolický stav je posuzován vyšetřením a záznamem parametrů, které
naznačují schopnost koně pokračovat v soutěži, včetně (ovšem ne výhradně) vyšetření sliznice,
plnění kapilár, hydratace, střevní pochody a indexu obnovení srdeční činnosti. Neschopnost
kvalifikace pro pokračování do další etapy z důvodů metabolického stavu, poranění měkkých
tkání nebo z jiných důvodů vyžaduje posouzení veterinární porotou, která v tajném hlasování
rozhodne, zda kůň bude pokračovat nebo ne. Každý člen veterinární komise předá své
hodnocení členu sboru rozhodčích.
821.2.13. Nepravidelnosti 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.
821.2.13.1 Prohlídka musí prováděna na rovném, pevném povrchu.
821.2.13.2 Pokud má prohlížející veterinář po absolvování první klusové zkoušky pochybnosti o schopnosti
koně pokračovat, kůň bude předveden znovu před veterinární porotou, složenou ze tří veterinářů.
Hodnocení je provedeno pod dohledem všech tří veterinářů a rozhodnutí, zda kůň splnil nebo splnil
je předáno každým členem veterinární poroty přímo členu sboru rozhodčích.
821.2.13.3 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 na základě většinového hlasování tří
veterinářů, z nichž každý hlasuje nezávisle a bez diskuze, bude potom konečné.
821.2.13.4 Pokud se porota není schopna domluvit na konečném rozhodnutí, zda je kůň schopen
pokračovat, ani po třech pokusech (jednom prohlížejícím veterinářem a dvou veterinární porotou),
ať už z důvodů selhání předvedení nebo v souladu s veterinárními kritérii, kůň bude vyloučen.
821.2.13.5 Jakýkoliv neobvyklý charakter chodu koně musí být zaznamenán do veterinární karty bez
ohledu na to, zda je důvodem k vyloučení či nikoliv.
821.2.14. 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 zaznamenán. Pokud by účast nebo pokračování v soutěži s jistotou vážně zhoršilo stav
jakéhokoli zranění nebo prohloubilo bolestivost, nebude umožněno koni pokračovat v soutěži.
821.2.15. Podkovy a kopyta: koně mohou startovat bez podkov, ale pokud jsou okováni, musí být okováni
správně a podkovy musí být v přiměřeném stavu po celou dobu soutěže. Koně, kteří jsou okovaní
ve vstupní veterinární prohlídce, mohou přetnout cílovou linii bez jedné nebo více podkov. Botičky
a podložky jsou povoleny. Nicméně ve všech případech, kdy by stav kopyt mohl ovlivňovat výkon
koně nebo by zvyšoval bolestivost, musí být kůň označen za neschopného kvalifikace do další etapy.
821.3. Individuální veterinární karty
Individuální veterinární karty (Vet Cards) musí být vydány před vstupní veterinární prohlídkou a
doplněny po každé veterinární prohlídce.
821.4. Závěrečná prohlídka
Při závěrečné prohlídce musí být klusová zkouška každého koně provedena před porotou složenou ze
3 členů veterinární komise. Člen poroty může před hlasováním požádat (pouze 1x) o opětovné
předvedení koně v klusu.
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NÚ: Týká se národních soutěží S a výše.

Do závěrečné veterinární prohlídky je povolen pouze jeden vstup. Musí být ve stanoveném čase po
projetí cílem závodu.
821.4.1.

Pro předvedení veterinární komisi k závěrečné veterinární prohlídce musí být do 30 minut po projetí
cílem závodu puls koně 64 tepů za minutu nebo nižší. Koně, kteří nesplňují toto kritérium, nebudou
zařazeni do vyhodnocení, ale i tak musí být předvedeni před VK do 30 minut po projetí cílem.

821.4.2.

V každém případě musí být puls změřen a zapsán do veterinární karty v čase, který je uveden v
rozpisu.

821.4.3.

Účelem závěrečné prohlídky je posoudit, zda je kůň po normálním odpočinku stále schopen
pokračovat v soutěži další etapou. Prohlídka je provedena stejným způsobem a dle stejných kritérií
jako předchozí prohlídky v průběhu závodu s tou výjimkou, že je do ní povolen pouze jediný vstup.
Každý kůň bude posuzován s ohledem na záznamy v jeho veterinární kartě.

821.4.4.

Ve všech vytrvalostních soutěžích na 160 km v jednom dni nebo na 100 km denně ve 2 nebo více
dnech musí všichni soutěžící koně po projetí cílem zůstat po dobu stanovenou veterinární komisí v
prostoru vyhrazeném pro ustájení, aby byli pod veterinárním dohledem.

821.5. Další prohlídky
Další prohlídky Sborem rozhodčích nebo oficiálními veterináři mohou být kdykoli v průběhu soutěže
prováděny další prohlídky všech nebo kteréhokoli náhodně vybraného koně.
ČLÁNEK 822: CENA KONDICE
822.1. OV může vyhlásit soutěž o cenu kondice ve všech vytrvalostních soutěžích.
822.2. Účelem této ceny je najít koně, který v nejlepší kondici dokončil závod a umístil se mezi nejlepšími
(maximálně mezi prvními deseti koňmi).
822.3. Kůň může být zařazen do hodnocení o cenu kondice, pouze pokud úspěšně dokončil soutěž v čase
jízdy, který je v limitu daném sborem rozhodčích. Tento limit je vyjádřen procenty vzhledem k času
jízdy vítězného koně.
822.4. Koně, kteří se účastní hodnocení o cenu kondice, jsou považováni, že jsou stále v soutěži, a to až do
vyhlášení výsledků ceny kondice.
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.
822.7. Cena kondice může obsahovat jezdeckou fázi navíc k standardnímu průběhu Ceny kondice. Po
úspěšném zakončení soutěže na 160 km nebo 2x 100 km budou posuzováni koně, kteří odpovídají
požadavkům na výběr.
Před posouzením pod sedlem, budou koně posuzováni neosedlaní na chody, metabolické parametry
a povrchová zranění. Koně, kteří předvedou nepravidelný chod nebo nesplní metabolická kritéria,
budou z Ceny kondice vyloučeni.
Předseda panelu Ceny kondice potom pozve úspěšné dvojice, aby dokončily jezdeckou /se sedlem fázi
soutěže. Dvojice bude požádána, aby odklusala 40 m tam a zpět a pak následuje klusové a cvalové
projetí čísla 8. Dvojice může být vyloučena z Ceny kondice v jakékoli chvíli, pokud je komisí posouzen/
shledán nepravidelný chod u koně.
Sportovec bude na vyžádání Předsedy panelu Ceny kondice požádán o předvedení jeho jezdeckých
schopností podle vlastního uvážení na takových prvcích, které předvedou spolehlivost koně včetně
jeho fyzického zdraví, pohyblivosti a ochoty soutěžit. Toto předvedení jezdeckých schopností nesmí
být delší než 5 minut.
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ČLÁNEK 823: VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ BĚHEM SOUTĚŽE
Veterinární ošetření během soutěže nesmí být koni poskytnuto bez písemného souhlasu Veterinární komise.
Toto schválené ošetření nemá vliv na umístění koně v soutěži.
Podrobnější informace viz FEI Veterinární pravidla, Kapitola V. VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ a Článek 1045
Vytrvalost.
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KAPITOLA IV – FUNKCIONÁŘI NA SOUTĚŽÍCH VYTRVALOSTI
Kritéria týkající se jmenování, navyšování a udržování statusu pro všechny FEI Vytrvalostní funkcionáře budou
pravidelně zveřejňována na webových stránkách FEI v souladu s publikovanými kritérii vzdělávání a standardů.
ČLÁNEK 824: POVINNOSTI FUNKCIONÁŘŮ
FEI si vyhrazuje právo jmenovat Prezidenta Sboru rozhodčích, Zahraničního rozhodčího, Prezidenta veterinární
komise a Zahraničního veterinárního delegáta na všech závodech 3* a všech CEIO soutěží.
Na závody CEI 1* a 2* má FEI za výjimečných okolností právo požádat Organizační výbor v dostatečném
časovém předstihu o změny v týmu navržených funkcionářů, vedoucí k vyvážení zkušeností a odborných
znalostí.
Na závodech CEI 1*, 2* a 3* může FEI udělit výjimku v souladu s FEI Všeobecnými pravidly, bodem 149.10.,
pokud obdrží od Národní federace žádost, která je v souladu s podmínkami uvedenými ve FEI Endurance Notes
for Guidance.

Kodex FEI funkcionářů vytrvalostních soutěží
1. FEI funkcionář vytrvalosti je uznávaná autorita, která musí být obeznámena s FEI pravidly vytrvalostních
soutěží a na základě dosaženého počtu hvězd je způsobilá posuzovat FEI mezinárodní soutěže ve
vytrvalosti s odpovídajícím počtem hvězd. Vždy je reprezentantem FEI.
2. FEI funkcionář vytrvalosti se musí vyvarovat jakéhokoliv skutečného nebo zamýšleného střetu zájmů. Musí
mít neutrální, nezávislý a spravedlivý postoj vůči Sportovcům, majitelům, Trenérům, organizátorům a
ostatním funkcionářům a dobře se začlenit do týmu. Finanční nebo osobní důvody nesmí nikdy ovlivnit
jeho posuzování a rozhodování.
Činnosti, které vedou, nebo mohou vést ke střetu zájmů v případě vykonávání oficiální funkce, jsou (a to
nejenom):
•

Působit jako vedoucí národního družstva na mezinárodních závodech nebo
odpovědnost/spoluodpovědnost za výběr členů týmu/jednotlivých Sportovců za Národní federaci;

•

Být majitelem/spolumajitelem koně, který se účastní závodů;

•

Mít finanční profit z majitelů, Sportovců, Trenérů, organizátorů nebo jiných souvisejících organizací nebo
být na nich finančně závislý;

•

Mít blízký osobní vztah ke Sportovci;

•

Posuzovat nacionalisticky.

mít

Kromě oznamovací povinnosti stanovené v bodě 7 níže, funkcionář vytrvalosti je povinný okamžitě oznámit
organizátorovi střet zájmů nebo skutečnost, která by mohla jako střet zájmů být vnímána.
3. V průběhu závodů vytrvalosti musí být funkcionář přesný a profesionální z hlediska chování a plnění svých
povinností.
4. Funkcionář musí být řádně připravený na závody, kde rozhoduje a musí dobře spolupracovat
s organizátory a svými kolegy.
5. Funkcionář musí být vždy řádně a vhodně oblečený a musí mít vždy na paměti, že zastupuje FEI.
6. FEI má právo spustit disciplinární řízení s funkcionářem, který nedodržuje tento Kodex a FEI pravidla.
Disciplinární řízení může zahrnovat: 1) varovný dopis; 2) dočasné pozastavení činnosti; a 3) dočasné/trvalé
vyjmutí z FEI seznamu funkcionářů vytrvalosti.
7. Střet zájmů: Funkcionáři, kteří se mohou dostat do situace odpovídající střetu zájmů, by měli tuto
skutečnost oznámit organizátorovi v okamžiku svého jmenování nebo když ke střetu zájmu před zahájením
soutěží dojde. Pokud oznámený střet zájmu podle Prezidenta sboru rozhodčích narušuje nebo by mohl
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narušit celistvost posuzování soutěže, musí funkcionář odstoupit. Střet zájmů by měl být oznámený na
setkání funkcionářů a Sportovců před zahájením závodů.
8. Střet zájmů: zaměstnanci jezdeckých federací, sponzoři a členové Organizačního výboru nemohou být FEI
funkcionářem vytrvalosti na FEI závodech jimi organizovanými/sponzorovanými.

Diety pro funkcionáře vytrvalosti:
Denní diety nejsou na FEI vytrvalostních závodech závazně stanovené. Nicméně, pro neveterinární funkcionáře
nesmí diety (pokud jsou) překročit denní maximum 500 (pět set) CHF (nebo ekvivalent místní měny).
•

Organizátor musí funkcionáře před jeho jmenováním a přijetím písemně informovat o výši diet;

•

Organizátor musí oznámit, zda diety podléhají srážkové nebo podobné dani na území státu, kde závody
probíhají;

•

Pravidla, za jakých budou zajištěny nebo hrazeny cestovní výlohy na závody a zpět jsou předmětem dohody
mezi organizátorem a funkcionářem;

•

Ubytování a stravování je též na dohodě mezi organizátorem a funkcionářem, a to ještě před vycestováním
na závody;

•

Úhrada diet a dohodnutých nákladů proběhne pouze poté, co jsou závody skončeny a všechny výsledky
jsou podepsány Prezidentem Sboru rozhodčích;

•

Žádné z výše uvedených nákladů nesmí funkcionáři hradit Sponzor, uhradit je může pouze organizátor.

NÚ: Na národních závodech je stravné a cestovné funkcionářů stanoveno Všeobecnými pravidly.
824.1. Sbor rozhodčích
824.1.1.

SR dohlíží na veškeré přípravy OV týkající se rozhodování, veterinárních prohlídek 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 / Autor trati
824.2.1.

TD je povinen ve spolupráci s FEI schváleným stavitelem trati (je-li ustanoven) zkontrolovat a
schválit trať a podmínky jízdy zajišťující pohodu a zdraví koně a bezpečnost Sportovců na základě
klasifikace trati, stupni obtížnosti a povětrnostním podmínkám. Na 1*, 2* a 3* soutěžích může TD
také působit jako autor trati. Na 4* soutěžích a Mistrovstvích FEI ve spolupráci s organizačním
výborem určí autora trati (schváleného FEI), který se musí podílet na přípravě trati spolu s
organizačním výborem.

824.2.2.

TD schvaluje technické a administrativní zabezpečení závodu, správné postupy při příjezdu,
veterinárních prohlídkách a vyšetřeních koní, ustájení koní a ubytování jezdců a zajišťuje průběh
závodu.

824.2.3.

Technický delegát dohlíží na informativní schůzku technického personálu a stejně tak i na jeho
činnost.

824.2.4.

Technický delegát přešetřuje všechna rozhodnutí, která se mají přijmout, zjištění hlásí SR a
poskytuje mu doporučení.

824.2.5.

Dokud technický delegát neoznámí Sboru rozhodčích, že je spokojen s přípravou pořádání soutěže,
jeho kompetence jsou absolutní. Poté technický delegát dohlíží nad technickým a administrativním
zajištěním soutěže, radí a pomáhá sboru rozhodčích, veterinární komisi a organizačnímu výboru.

824.2.6.

Ve 3* a nižších soutěžích může technický delegát, má-li odpovídající kvalifikaci, být členem Sboru
rozhodčích.

824.2.7.

Na 4* soutěžích musí být Technický delegát zahraniční.
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824.3. Veterinární komise
824.3.1.

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

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.

824.3.3.

Na 1* soutěžích může PVK zastávat také roli zahraničního veterinárního delegáta.

824.4. Hlavní komisař (HK)
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 pohodu účastníků závodu.

824.4.5.

HK musí úzce spolupracovat s PSR, TD a PVK, přičemž OV a TD by s ním měli co nejdříve konzultovat
přípravu závodu.

824.5. Odvolací komise: Povinnosti odvolací komise jsou stanoveny ve Všeobecných pravidlech a ve
Veterinárních pravidlech.
824.6. Nezávislí poradci (Independent Governance Advisors)
824.6.1.

FEI má právo jmenovat Nezávislého poradce a vyslat ho na FEI závody vytrvalosti. Nezávislý poradce
podá FEI zprávu o organizaci závodů, trati a činnosti FEI funkcionářů a navrhne případná možná
zlepšení.

824.6.2.

FEI hradí náklady Nezávislého poradce, kromě nákladů na ubytování – ty hradí Organizační výbor.
Nezávislí poradci nevystupují na závodech jako oficiální funkcionáři, ale jsou k dispozici v případě
potřeby odborného poradenství nebo pomoci.

824.6.3.

FEI jmenuje Nezávislé poradce dvakrát ročně. Jmenuje veterinární nezávislé poradce a
neveterinární nezávislé poradce. Během působení jako Nezávislý poradce nesmí zvolená osoba
zastávat jinou FEI oficiální funkci.

ČLÁNEK 825: FUNKCIONÁŘI VYŽADOVANÍ PRO MEZINÁRODNÍ VYTRVALOSTNÍ SOUTĚŽE
Pokud je na závodech požadována přítomnost FEI Zahraničního delegáta (v souladu s Článkem 825), nesmí být
tento delegát obyvatelem země, kde se závody pořádají; s výjimkou, že je obyvatelem jiného časového pásma
země, než toho, ve kterém se závody pořádají.
825.1. Mistrovství světa
825.1.1.

Sbor rozhodčích se skládá z předsedy a minimálně 4 členů vybraných z FEI seznamu vytrvalostních
rozhodčích. Jeden z nich musí být zahraniční, jmenovaný FEI po konzultaci s FEI vytrvalostní komisí
a organizačním výborem. Všichni členové musí splňovat podmínky kategorie rozhodčích
vytrvalostních soutěží.

825.1.2.

Veterinární komise se musí skládat z předsedy, zahraničního veterinárního delegáta a jednoho
veterináře na každých 15 koní. Nejnižší možný počet členů veterinární komise je 5 včetně předsedy
veterinární komise a zahraničního veterinárního delegáta. Minimálně polovina členů musí být
zahraničních vybraných z FEI seznamu vytrvalostních veterinářů a jmenovaná FEI po konzultaci s FEI
vytrvalostní komisí a organizačním výborem. Všichni členové musí splňovat podmínky kategorie
veterinářů vytrvalostních soutěží.
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825.1.3.

Ošetřující veterináři vytrvalostních závodů musí být jako ošetřující veterináři schváleni FEI. Jsou
jmenovaní FEI po konzultaci s FEI vytrvalostní komisí a FEI veterinární komisí. Na 20 koní v soutěži
musí být alespoň jeden ošetřující veterinář. Minimálně 50% z ošetřujících veterinářů musí mít
zkušenosti v mezinárodní soutěži úrovně shodné s úrovní mistrovství.

825.1.4.

Zahraniční technický delegát musí být vybrán z FEI seznamu technických delegátů pro vytrvalost. Je
jmenovaný FEI po konzultaci s FEI vytrvalostní komisí a organizačním výborem. Musí splňovat
podmínky kategorie technických delegátů pro vytrvalostní soutěže.

825.1.5.

Hlavní komisař musí být vybrán z FEI seznamu hlavních komisařů vytrvalosti a musí být jmenován
organizačním výborem.

825.1.6.

FEI schválený autor trati bude jmenován FEI po konzultaci s FEI vytrvalostní komisí a s organizačním
výborem.

825.1.7.

Odvolací komise: jak vyžadují Všeobecná pravidla, odvolací komise je povinná; je jmenovaná FEI po
konzultaci s FEI vytrvalostní komisí a organizačním výborem.

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 skládá z předsedy a minimálně 3 členů vybraných z FEI seznamu vytrvalostních
rozhodčích. Jeden z nich musí být zahraniční, jmenovaný FEI po konzultaci s FEI vytrvalostní komisí
a organizačním výborem. Všichni členové musí splňovat podmínky kategorie rozhodčích
vytrvalostních soutěží.

825.2.2.

Veterinární komise se musí skládat z předsedy, zahraničního veterinárního delegáta a jednoho
veterináře na každých 15 koní. Nejnižší možný počet členů veterinární komise je 5 včetně předsedy
veterinární komise a zahraničního veterinárního delegáta. Minimálně polovina členů musí být
zahraničních vybraných z FEI seznamu vytrvalostních veterinářů a jmenovaná FEI po konzultaci s FEI
vytrvalostní komisí a organizačním výborem. Všichni členové musí splňovat podmínky kategorie
veterinářů vytrvalostních soutěží.

825.2.3.

Ošetřující veterináři 4 hvězdových vytrvalostních závodů musí být jako ošetřující veterináři
schváleni FEI. Jsou jmenovaní FEI po konzultaci s FEI vytrvalostní komisí a FEI veterinární komisí. Na
20 koní v soutěži musí být alespoň jeden ošetřující veterinář. Minimálně 50% z ošetřujících
veterinářů musí mít zkušenosti v mezinárodní soutěži úrovně shodné s úrovní mistrovství.

825.2.4.

Zahraniční technický delegát musí být vybrán z FEI seznamu technických delegátů pro vytrvalost. Je
jmenovaný FEI po konzultaci s FEI vytrvalostní komisí a organizačním výborem. Musí splňovat
podmínky kategorie technických delegátů pro vytrvalostní soutěže.

825.2.5.

Je požadováno, aby organizačním výbor jmenoval autora trati, který je schválený FEI.

825.2.6.

Hlavní komisař musí být vybrán z FEI seznamu hlavních komisařů vytrvalosti a musí být jmenován
organizačním výborem.

825.2.7.

Odvolací komise: jak vyžadují Všeobecná pravidla, odvolací komise je povinná; je jmenovaná FEI po
konzultaci s FEI vytrvalostní komisí a organizačním výborem.

825.3. 3* vytrvalostní soutěže CEI
825.3.1.

Sbor rozhodčích se skládá z předsedy a zahraničního rozhodčího, kteří jsou vybráni z FEI seznamu
vytrvalostních rozhodčích a jmenováni organizačním výborem pro maximálně 30 přihlášených
dvojic. Na každých dalších 30 přihlášených dvojic je požadovaný další rozhodčí do maximálního
počtu 4 rozhodčích včetně prezidenta. Ostatní rozhodčí, jsou-li, mohou být národními rozhodčími
jmenovanými organizačním výborem. Všichni členové musí splňovat podmínky kategorie
rozhodčích vytrvalostních soutěží.

825.3.2.

Veterinární komise se musí skládat z předsedy a 2 členů vybraných z FEI seznamu vytrvalostních
veterinářů a jmenovaných organizačním výborem, přičemž jeden z nich musí být zahraniční. Na 20
koní v soutěži musí být minimálně jeden člen veterinární komise. Všichni tito členové musí splňovat
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podmínky kategorie veterinářů vytrvalostních soutěží. Všichni ostatní veterináři musí být zkušení
vytrvalostní veterináři a musí být jmenováni organizačním výborem.
825.3.3.

Musí být minimálně 1 ošetřující veterinář vybraný z FEI seznamu schválených ošetřujících veterinářů
pro vytrvalostní soutěže na 30 soutěžních koní.

825.3.4.

Technický delegát musí být vybrán z FEI seznamu technických delegátů pro vytrvalost. Je jmenovaný
organizačním výborem. Musí splňovat podmínky kategorie technických delegátů pro vytrvalostní
závody. Po začátku soutěže může být členem sboru rozhodčích.

825.3.5.

Hlavní komisař musí být vybrán z FEI seznamu hlavních komisařů vytrvalosti a musí být jmenován
organizačním výborem.

825.3.6.

Odvolací komise není vyžadovaná.

825.4. 1* a 2* vytrvalostní soutěže CEI
825.4.1.

Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy, který musí splňovat podmínky hvězdové kategorie
rozhodčích vytrvalostních soutěží. Funkcionář musí být vybrán z FEI seznamu vytrvalostních
rozhodčích a je jmenován organizačním výborem pro maximálně 30 přihlášených dvojic. Na každých
dalších 40 přihlášených dvojic je požadovaný další rozhodčí do maximálního počtu 4 rozhodčích
včetně prezidenta. Ostatní členové, jsou-li, by měli být zkušenými národními rozhodčími.

825.4.2.

Veterinární komise se musí skládat z FEI předsedy a minimálně 2 členů, kteří mohou být národními
vytrvalostními veterináři. Všichni národní členové musí být zkušení vytrvalostní veterináři a musí
být jmenováni organizačním výborem.

825.4.3.

U CEI 1*musí být minimálně 1 ošetřující veterinář vybraný z FEI seznamu schválených ošetřujících
veterinářů pro vytrvalostní soutěže na 50 koní v soutěži.

825.4.4.

Technický delegát musí být vybrán z FEI seznamu technických delegátů pro vytrvalost. Je jmenovaný
organizačním výborem. Musí splňovat podmínky kategorie technických delegátů pro vytrvalostní
závody. Po začátku soutěže může být členem Sboru rozhodčích.

825.4.5.

Hlavní komisař musí být vybrán z FEI seznamu hlavních komisařů vytrvalosti a musí být jmenován
organizačním výborem.

825.4.6.

Odvolací komise není vyžadovaná.

825.4.7.

CEI 2*: Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy, který musí splňovat podmínky kategorie
rozhodčích vytrvalostních soutěží. Musí být vybrán z FEI seznamu vytrvalostních rozhodčích a je
jmenován organizačním výborem pro maximálně 20 přihlášených dvojic. Na každých dalších 20
přihlášených dvojic je požadovaný další rozhodčí. Ostatní členové, jsou-li, by měli být zkušenými
národními rozhodčími.

825.4.8.

Veterinární komise se musí skládat z předsedy a minimálně 2 členů vybraných z FEI seznamu
vytrvalostních veterinářů a jmenovaných organizačním výborem. Všichni tito členové musí splňovat
podmínky kategorie veterinářů vytrvalostních soutěží. Jeden z nich musí být zahraniční. Všichni
ostatní veterináři musí být zkušení vytrvalostní veterináři a musí být jmenováni organizačním
výborem.

825.4.9.

U CEI 2* musí být minimálně 1 ošetřující veterinář vybraný z FEI seznamu schválených ošetřujících
veterinářů pro vytrvalostní soutěže na 50 koní v soutěži.

825.4.10. Technický delegát musí být vybrán z FEI seznamu Technických delegátů pro vytrvalost. Je
jmenovaný organizačním výborem. Musí splňovat podmínky kategorie technických delegátů pro
vytrvalostní závody. Po začátku soutěže může být členem sboru rozhodčích.
825.4.11. Hlavní komisař musí být vybrán z FEI seznamu hlavních komisařů vytrvalosti a je jmenován
organizačním výborem.
825.4.12. Odvolací komise není vyžadovaná.
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KAPITOLA V – CENY A SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN
ČLÁNEK 826: CENY
826.1. Cena musí být dána všem soutěžícím, kteří úspěšně dokončí trať.
826.2. Ve vytrvalostních soutěžích není dána minimální hodnota cen.
826.3. Pravidla pro rozdělování finančních cen jsou stanovená ve Všeobecných pravidlech ČJF.
ČLÁNEK 827: SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN
Veterinární komise může vyloučit jakéhokoli nezpůsobilého koně z účasti na slavnostním vyhlášení.

KAPITOLA VI – ČESTNÉ ODZNAKY FEI
ČLÁNEK 828: ČESTNÉ ODZNAKY FEI
Čestnými odznaky FEI jsou oceněni Sportovci, kteří dokončili Mistrovství světa následovně:
a) Zlatý čestný odznak za tři dokončení;
b) Stříbrný čestný odznak za dvě dokončení;
c) Bronzový odznak za jedno dokončení.
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PŘÍLOHA 1 - KATEGORIE FUNKCIONÁŘŮ VYŽADOVANÝCH PRO SOUTĚŽE
Pro soutěže CEI, viz FEI pravidla vytrvalosti, Příloha VI.
Minimální počty funkcionářů při pořádání závodů CEN
NÚ: Funkcionáři vyžadovaní na národních vytrvalostních závodech
Mistrovství republiky:
Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy a minimálně 2 členů vybraných z oficiálního seznamu rozhodčích
ČJF pro vytrvalostní soutěže. Předseda sboru rozhodčích musí být specializovaným nebo mezinárodním
rozhodčím vytrvalosti, ostatní členové pak národními rozhodčími.
Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na každých 15 koní, přičemž minimální
počet členů VK musí být 3, včetně předsedy veterinární komise. Tito členové musí být vybráni z oficiálního
seznamu veterinářů ČJF pro vytrvalostní soutěže.
Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři schválenými ČJF. Na 30 soutěžících koní musí být
minimálně 1 ošetřující veterinář, přičemž minimální počet jsou 2.
Technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.
Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu rozhodčích ČJF nebo ze seznamu stewardů pro vytrvalostní
soutěže. OV zároveň navrhuje nejméně 6 časoměřičů.
Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla ČJF.
Soutěže od stupně S (mimo Mistrovství ČR):
Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy a minimálně 2 členů vybraných ze seznamu rozhodčích ČJF pro
vytrvalostní soutěže. Předseda sboru rozhodčích musí být národní rozhodčí vytrvalosti.
Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na každých 20 koní, přičemž minimální
počet členů VK musí být 3, včetně předsedy veterinární komise. Při účasti více jak 50 koní je doporučený počet
veterinářů 4. Všichni členové musí být vybráni ze seznamu veterinářů ČJF pro vytrvalostní soutěže.
Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři schválenými ČJF. Na 50 soutěžících koní musí být
minimálně 1 ošetřující veterinář.
Technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.
OV zároveň navrhuje nejméně 6 časoměřičů.
Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla ČJF.
Soutěže do stupně L:
Sbor rozhodčích se musí skládat z alespoň jednoho člena vybraného ze seznamu národních rozhodčích ČJF pro
vytrvalostní soutěže a jednoho dalšího člena vybraného ze seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní soutěže.
Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na každých 20 koní, přičemž minimální
počet členů VK musí být 3, včetně předsedy veterinární komise. Všichni členové musí být vybráni ze seznamu
veterinářů ČJF pro vytrvalostní soutěže.
Na soutěžích do stupně L musí být minimálně 1 ošetřující veterinář na 50 soutěžících koní, přičemž tento
veterinář může být vybrán ze zkušených veterinářů s hipiatrickou praxí.
TD musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.
OV zároveň navrhuje alespoň 4 časoměřiče.
Odvolací komise se nevyžaduje.
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PŘÍLOHA 2 - STANDARDNÍ KVALIFIKAČNÍ FORMULÁŘ NOVICE
Článek 816: Kvalifikační procedura & Potvrzení schopností/výkonů
Koně a Sportovci musejí, i když ne nutně jako dvojice:
Úspěšně dokončit 2 soutěže s délkou 40 až 79 km a 2 soutěže 80 až 90 km s rychlostí 16 km/hod-1 nebo nižší.
Od první kvalifikační jízdy novice musí koně dokončit podmínky této kvalifikace během 24 měsíců. Koně jsou
způsobilí soutěžit na závodech CEI 1* 12 (dvanáct) měsíců od první kvalifikační jízdy za předpokladu, že splnili
všechny kvalifikační požadavky, včetně respektování rychlosti a povinného odpočinku. Od okamžiku, kdy jsou
splněny všechny kvalifikační požadavky, jsou koně způsobilí soutěžit na závodech CEI 1* 24 (dvacetčtyři)
měsíců.
Od první kvalifikační jízdy novice musí Sportovci dokončit podmínky této kvalifikace během 24 měsíců.
V okamžiku, kdy jsou všechny kvalifikační požadavky splněny, Sportovci jsou způsobilí soutěžit na závodech CEI
1* 6 (šest) měsíců od první kvalifikační jízdy. Pokud se Sportovec po splnění kvalifikace novice nezúčastní
v průběhu 24 (dvacetičtyř) měsíců na závodech CEI 1*, musí si kvalifikaci novice obnovit, aby mohl ve sportovní
kariéře pokračovat.
Osmiletým a starším koním může být poskytnuta výjimka týkající se článků 816.1.2 a 816.1.3, pokud Sportovec
nebo kůň (nemusí být nutně dvojicí) najede minimálně 240 km v maximálně třech národních závodech za dobu
36 (třicetišesti) měsíců.

Jméno koně:………………………………………………..

Číslo FEI registrace:…………………………………………….

Požadavky na minimální způsobilost, jak uvedeno ve Vytrvalostních pravidlech, Článek 816 (viz nahoře)
Typ soutěže

Země

Název
soutěže

Datum

Vzdálenost

Rychlost

Výsledek

CEN
CEN
CEN
CEN

Datum:

__________________________________

Národní Federace: __________________________________
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PŘÍLOHA 3 – VYSVĚTLENÍ KODŮ ELIMINACE
WD (Withdrawn): Odvolání/vzdání
- Dvojice se nedostavila na soutěže
- Dvojice se rozhodla nestartovat před první veterinární kontrolou
RET (Retired): Odstoupení/vzdání
- Dvojice vzdá po úspěšném absolvování první veterinární prohlídky
- Dvojice se svobodně rozhodne vzdát po absolvování veterinární uzávěry a správně prošla všemi
fázemi do tohoto bodu
DSQ (Disqualifed): Diskvalifikace
-

Důvod musí být vybrán ze seznamu diskvalifikací ve Fei dokumentu ,
Nebo důvod musí být zapsán v kolonce “post complement status data”
Kůň může být diskvalifikován stejně jako eliminován ze zdravotních důvodů.
Pozor: Všechny důvody budou ověřeny Prezidentem Sboru rozhodčích

FNR (Finished Not Ranked): V cíli nehodnocen
-

Potvrzení o dokončení se souhlasem Hlavního rozhodčího/Technického delegáta

FTQ (Failed To Qualify): Dvojice se nekvalifikovala
-

Musí být spojeno s jedním z následujících důvodů:
FTQ/GA (Irregular Gait): nepravidelné chody
FTQ/MI (Minor Injury): malé zranění koně (nízká/slabá bolestivost, male zranění, apod.)
FTQ/CI (Catastrophic Injury): katastrofální zranění koně
FTQ/SI (Severe Injury): těžké zranění koně (viz Článek 815)
FTQ/ME (Metabolic): veterinární důvody - metabolické problémy
FTQ/ME TR (Metabolic Invasiv Tretment): veterinární důvody - metabolické problémy - invazivní
zákrok
FTQ/GA+ME (Gait and Metabolic): nepravidelné chody a metabolické problémy
FTQ/GA+ME TR (Gait and Metabolic Invasive Treatment): nepravidelné chody a metabolické
problémy- invazivní zákrok
FTQ/OT (Out Of Timeú: překročení limitu pro předvedení koně na veterinární prohlídce
FTQ/FTC (Failed To Complete): nedokončil

Vytrvalostní veterinární eliminační kódy
Schválené Vet Eliminační kódy v uzávěrách
Pozice Status
1prohlídka
Uzávěra 1-8
FTQ
GA, ME, MI, GA+ME
GA, MI, SI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR, OT, FTC
RET
WD
FNR
DSQ

RET

RET
WD

GA, ME, MI, GA+ME

GA, MI, SI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR, OT, FTC

Finalní prohlídka
GA, MI, SI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR, OT,
FTC
RET

GA, MI, SI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR, OT,
FTC
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PŘÍLOHA 4 – FEI VYTRVALOSTNÍ ŽEBŘÍČEK
Viz FEI pravidla vytrvalosti.
Škála bodů pro výpočet vytrvalostních žebříčků:
Za každé pořadí Sportovec obdrží body, jejichž počet záleží na místě, kterého dosáhl v různých soutěžích, jak
je uvedeno v tabulce níže:
Umístění

CEI4* CH-M

CEI 4* G/CH[Cont.]

CEI3*

CEI2*

CEI1*

1

200

160

120

80

40

2

195

156

117

78

39

3

190

152

114

76

38

4

185

148

111

74

37

5

180

144

108

72

36

6

175

140

105

70

35

7

170

136

102

68

34

8

165

132

99

66

33

9

160

128

96

64

32

10

155

124

93

62

31

5

4

3

2

1

…..
až do

Výpočet pořadí (viz. Výklad pravidel - Notes for Guidance)
Aby mohla být CEI soutěž započítána se 100% bodů do žebříčků, musí na jejím startu stát minimálně 5
Sportovců; jestliže je na startu CEI soutěže méně 5 soutěžících sportovců, závodící Sportovci mohou dosáhnout
na 50% jindy dostupných bodů.
Mrtvý závod: V případě, že označený mrtvý závod přijme Grand Jury. Body za umístění mohou/by měly být
přiděleny společně, pokud dvojice finišovaly jako první/druhá a/nebo třetí/čtvrtá, a rozděleny podle počtu
účastníků v mrtvém závodě.
Například – první 100bodů
Druhý – 80 bodů
Třetí (pokud je aplikováno) – 60 bodů
Uděláme součet 240 bodů rozdělený počtem koní v mrtvém závodě, v tomto případě 3x stejně 80 bodů pro
každého soutěžícího v mrtvém závodě.
Na konci kalendářního roku, sportovci, kteří se neprovinili proti pravidel EADCMR nebo neobdrželi žádné
penalizační body či žlutou kartu, během příslušného kalendářního roku obdrží další bonusové body do žebříčku
následovně:
*Neporušení pravidel EADCMR: 250 bodů
Žádné penalizační body: 200 bodů
Ne žlutá karta: 150 bodů
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Ceny a odměny Sportovcům
Finanční odměny (pokud existují) budou rozděleny následovně:
1. Místo 50%
2. Místo 30%
3. Místo 20%
Odměny:
1. Místo:
FEI medaile nebo trofej a certifikát
Velvyslanec „FEI endurance Future“
Status Elitního jezdce
Automaticky kvalifikovaný na MS světa ve vytrvalosti.
NÚ: Počítání národního žebříčku ČJF ve vytrvalosti
Vzorec pro umístění v žebříčku nejlepších jezdců a koní:
1. Standardní vzorec pro výpočet:
(km soutěže x koeficient stupně obtížnosti + počet startujících – umístění +10 bodů za cenu kondice) x
koeficient stupně soutěže
2. Vzorec pro výpočet u soutěží CEN s limitovanou maximální rychlostí:
(km soutěže x koeficient stupně obtížnosti + 10 bodů za cenu kondice) x koeficient stupně soutěže
Koeficienty stupně obtížnosti:
1=1
2 = 1,1
3 = 1,2
A=1
B = 1,1
C = 1,2
Koeficienty stupně soutěže:
Národní závody ZM = 0,4

Mezinárodní závody

Z = 0,6

CEI* = 1,1

L = 0,8

CEI** = 1,3

S = 1,0

CEI*** = 1,5

ST = 1,2

ME = 1,8

T = 1,4

MS = 2,0

MČR = 1,6
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PŘÍLOHA 5 – KATEGORIZACE SPORTOVCŮ
KATEGORIZACE SPORTOVCŮ:
Kategorie Hobby A
• Může startovat v: hobby ZM
•

Podmínky zařazení: automaticky všichni registrovaní členové ČJF

Kategorie Hobby B
•

Může startovat v: hobby Z

•
•

Podmínky zařazení: 3x úspěšně dokončená soutěž hobby ZM nebo ZZVJ nebo ZZVJ-E
Maximální povolená rychlost v soutěži Hobby Z je 16 km/h

Kategorie A
•

Může startovat v: Z, ZM

•

Podmínky pro zařazení: ZZVJ nebo ZZVJ – E

Kategorie B
•

Může startovat v: L

•

Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž Z s rychlostí min. 12. km/h

Kategorie C
•

Může startovat v: S

•

Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž L s rychlostí min. 12 km/h

Kategorie D
•

Může startovat v: ST

•

Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž S min. rychlostí 12 km/h

Kategorie E
•

Může startovat v: T

•

Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž ST s rychlostí minimálně 12 km/h

Kategorizace koní:
Koně musí úspěšně dokončit jednotlivé národní soutěže vzestupně, tj. začít úspěšným dokončením soutěže st.
Z, čímž získávají způsobilost pro soutěž vyšší úrovně.
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PŘÍLOHA 6 - TABULKY
Přehledná tabulka stupňů obtížnosti vytrvalostních soutěží:
průměrná vzdálenost v jednom dni
stupeň jednodenní

dvoudenní tří- a vícedenní

T

140 a více

90 - 100

70 - 80

ST

100 - 139

70 - 89

50 - 69

S

80 - 99

50 - 69

L

55 - 79

-

-

Z

40 - 54

-

-

ZM

do 39

-

-

-

Přehledná tabulka předepsaného věku koní pro dané stupně obtížnosti:
ZM

minimální věk

4 roky

ZaL

minimální věk

5 let

S

minimální věk

6 let

ST

minimální věk

7 let

T

minimální věk

8 let

Přehledná tabulka povinného odpočinku koní
Ukončená vzdálenost

Počet dní odpočinku

0 - 46 km

5

nad 46 - 86 km

12

nad 86 - 126 km

19

nad 126 - 146 km

26

nad 146 km

33

S PLATNOSTÍ OD 1. ČERVENCE 2020:
Ukončená vzdálenost

Počet dní odpočinku

0–54 km

5

nad 54–106 km

12

nad 106–126 km

19

nad 126–146 km

26

nad 146 km

33
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PŘÍLOHA 7 - STUPNICE PRO OZNAČOVÁNÍ OBTÍŽNOSTI TERÉNU
801.3.1 Terén

1

2

3

lehký terén

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

středně těžký terén

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)

těžký terén

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)

801.3.2 Podklad (půda)

dobrý podklad

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

B

střední podklad

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

C

špatný podklad

koeficient 1,2 tvrdý nebo bažinatý, asfalt, beton, dlažba, zmrzlá půda,
močály, brody, led

A
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PŘÍLOHA 8 – POŽADAVKY NA FUNKCIONÁŘE PŘI POŘÁDÁNÍ HOBBY ZÁVODŮ
Hlavní rozhodčí:

rozhodčí vytrvalosti (nemusí být národní)

Rozhodčí:

Rozhodčí vytrvalosti nebo jiné disciplíny nebo instruktor nebo trenér vytrvalosti

Komisař:

není povinen

Technický delegát:

Technický delegát není povinný; není-li jmenován, jeho funkci přebírá hlavní
rozhodčí.

Veterináři:

Ze seznamu schválených veterinárních lékařů v počtu 1 veterinář na 20 koní. Pokud
je koní více než 20, pak je zapotřebí další veterinář schválený pro vytrvalost na
každých dalších 20 koní.

Ošetřující veterinář:

veterinář s hippiatrickou praxí

Zdravotník:

lékař, zdravotnický pracovník*

Obtížnost:

maximálně do stupně Z

Poznámka: minimální délka jednotlivých kol není limitována, maximální délka dle pravidel vytrvalosti. Ve všech
soutěžích platí maximální rychlost na trati 16 km/h a to v každém jednotlivém kole.
Hobby závod ZM může sloužit jako povinná praxe úspěšně absolvovaných 3 hobby závodů před účastí na ZZVJE. Praxi potvrdí hlavní rozhodčí do formuláře, který si jezdci předem vytisknou z webu ČJF.
*Dle článku 109 všeobecných pravidel a pravidel Hobby soutěží:
Na všech sportovních akcích organizovaných ČJF (hobby a soutěže) musí pořadatel zabezpečit po celou dobu
trvání závodů zdravotní službu (lékaře, nebo osobu způsobilou k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dozoru, dle §18 zak.96/2004 Sb., registrovanou v oboru zdravotnicky záchranář, či všeobecná
sestra dle § 5 zak.č.96/2004 Sb. se specializaci na intenzivní péči [SIP – sestra pro intenzívní péči, ARIP –
anestezie, resuscitace a intenzívní péče]); tato osoba musí mít sebou odpovídající vybavení pro výkon svého
povolání a pořadatel ji musí poskytnout prostory vhodné pro poskytování zdravotních služeb (např.
ošetřovnu).
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