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PREAMBULE 

Toto jsou Reiningová pravidla v jejich 4. vydání, platném od 1. ledna 2012, národní úprava 
platná od 1.4.2012. 

Od výše uvedeného data, všechny ostatní dříve vydané dokumenty týkající se této věci 
(jiné verze a všechny ostatní oficiální dokumenty) jsou tímto nahrazeny. 

Přestože tato pravidla stanoví prováděcí podmínky mezinárodních akcí FEI Reining, musí 
být uplatňována v souladu se Stanovami, Všeobecnými pravidly ("GRS"), Veterinárními 
předpisy ("VRS") i dalšími FEI pravidly a nařízeními . 

Tato Pravidla nemohou postihnout všechny varianty situaci, které mohou při soutěžích 
nastat. Proto je nutné je uplatňovat flexibilně a přizpůsobovat je v jednotlivých případech, 
s ohledem na rozvoj disciplíny a s ohledem na další doporučení a návrhy obsažené ve FEI 
prováděcích podmínkách pro přípravu a organizaci dění v disciplíně a jejich akcích. 
Současně, ve všech neočekávaných nebo výjimečných situacích je povinností sboru 
rozhodčí a ostatních zástupců FEI činit rozhodnutí ve sportovním duchu a co nejblíže k 
záměru těchto pravidel, Všeobecných pravidel a ostatních pravidel a předpisů FEI. 
 
Z důvodu stručnosti tato pravidla používají mužský rod, což je třeba interpretovat shodně 
pro obě pohlaví. 

KODEX CHOVÁNÍ FEI PRO BLAHO KONÍ 

FEI požaduje, aby všichni, kdo jsou zapojeni do mezinárodního jezdeckého sportu, 
dodržovali tento kodex chování a uznali, že pohoda koně musí být vždy prvořadá a nesmí 
být podřízena konkurenčním nebo komerčním vlivům. 

1. Na všech stupních přípravy a tréninku soutěžních koní musí mít jejich pohoda 
přednost před všemi ostatními požadavky. 

a) Kvalitní management koní 

Ustájení, krmení a trénink musí být v souladu podmínkami kvalitní péče o koně 
a nesmí omezovat jejich pohodu. Jakékoliv činnosti, které by mohly mít za 
následek fyzický nebo psychická tlak při soutěži nebo i mimo ni nebudou 
tolerovány. 

b) Tréninkové metody 

Koně mohou projít jen takovým tréninkem, který odpovídá jejich fyzické 
schopnosti a dospělosti s ohledem na disciplínu. Nesmí být vystaveni žádné 
tréninkové metodě, která je urážlivá nebo je důvodem ke strachu, nebo pro 
které nejsou řádně připraveni. 

c) Kování a výstroj 

Péče o kopyta a podkování musí být na vysokém standartu. Výstroj, musí být 
navržena a vyrobena tak, aby se zabránilo riziku bolesti a zranění. 

d) Přeprava 

Během přepravy musejí být koně chráněni před zraněním a dalšími zdravotními 
riziky. Přepravník musí být bezpečný, dobře větraný, kvalitně vybavený, 
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dezinfikovaný a řízený oprávněnou osobou. Přepravce musí být schopen se 
postarat o koně. 

e) Transit 

Všechny cesty musí být plánovány pečlivě, aby koně mohli pravidelně 
odpočívat s přístupem k jídlu a vodě v souladu s platnými pokyny FEI. 

2. Koně i jezdci musí být v kondici, připravení a zdraví než je jim povolena účast 
v soutěži. 

a) Kondice a připravenost 

Účast v soutěži může být povolena pouze dobře připraveným koním a jezdcům. 

b) Zdravotní statut 

Žádný kůň vykazující příznaky nemoci, kulhání, nebo dalších významných 
nemocí nesmí soutěžit nebo pokračovat v soutěži, pokud by to ohrozilo jeho 
blaho. Konzultace s veterinářem je třeba vyhledat vždy, kdykoliv vznikne 
nějaká pochybnost. 

c) Doping a medikace 

Zneužití dopingu a léků je vážný problém, a nebude tolerováno. Po každém 
veterinárním ošetření, musí být dostatek času pro plné zotavení před soutěží. 

d) Chirurgické zákroky 

Veškeré chirurgické zákroky, které ohrožují blaho soutěžního koně nebo 
bezpečnost jiných koní a/nebo jezdců nesmí být povoleny. 

e) Březí/krátce připuštěná klisna 

Kojící klisny nebo klisny od čtvrtého měsíce březosti nesmějí soutěžit. 

f) Nedovolené pomůcky 

Zneužití koně pomocí přírodních nebo umělých jezdeckých pomůcek (např. 
biče, ostruhy atd.) nebude tolerováno. 

3. Soutěž se nesmí dotknout pohody a zdraví koně. 

a) Prostory pro soutěž 

Koně musí být trénováni a soutěžit výhradně na vhodných a bezpečných površích. 
Všechny překážky musí být navrženy s ohledem na bezpečnost koně. 

b) Povrchy 

Všechny povrchy, po kterých koně chodí, trénují nebo soutěží musí být 
navrženy s cílem snížit faktory, které by mohly vést ke zranění. Zvláštní 
pozornost musí být věnována přípravě, složení a údržbě povrchu. 

c) Extrémní počasí 
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Soutěže se nesmí konat v extrémních klimatických podmínkách, pokud pohodlí 
nebo bezpečnost koně mohou být ohroženy. Současně musí být stanoven 
postup pro rychlé ochlazení koně po soutěži. 

d) Ustájení na soutěži 

Stáje musí být bezpečné, hygienické, pohodlné, dobře větrané a dostatečně 
velké pro typ koně. Čisté, kvalitní a vhodné krmivo i stelivo, čerstvá pitná voda 
a voda na mytí  musí být vždy k dispozici. 

e) Dobrá kondice na přepravu 

Po soutěži musí být kůň v dobré kondici na přepravu v souladu s podmínkami 
FEI. 

4. Po soutěži musí být koni věnována náležitá péče, rovněž tak v případě, že již 
kůň ukončil svoji závodní kariéru. 

a) Veterinární péče 

Veterinární péče musí být na soutěži vždy dostupná. Jestliže kůň je zraněný v 
průběhu soutěže, musí jezdec sesednout a veterinář musí zkontrolovat koně. 

b) Centra pro ošetření 

Kdykoli je to nutné, měly by koně být přepravováni do nejbližšího příslušného 
léčebného centra pro další posouzení a ošetření. Zraněným koním musí být 
poskytnuta plné ošetření před přepravou. 

c) Zranění při soutěži 

Výskyt zranění v soutěži je třeba sledovat. Kvalita povrchu, četnost soutěží a 
všechny další rizikové faktory by měly být pečlivě zkoumány s cílem 
minimalizovat zranění. 

d) Euthanasia 

Jestliže zranění jsou natolik závažná, může být třeba koně utratit veterinárním 
lékařem co nejdříve z humánních důvodů a s jediným cílem, minimalizovat jeho 
utrpení. 

e) Vyřazení 

Při vyřazení koně  ze soutěžní kariery, je třeba zajistit, aby i nadále bylo 
s koněm zacházeno soucitně a lidsky. 

5. FEI naléhá na všechny, kdo jsou zapojeni do jezdeckého sportu, aby usilovali o 
dosažení nejvyšší možné úrovně vzdělávání v oblasti odborných znalostí 
týkajících se péče o koně. 

Tento kodex chování pro blaho koně může být změněn čas od času, a názory 
všech jsou vítané. Zvláštní pozornost bude věnována novým výsledkům 
výzkumu, FEI podporuje finančními prostředky další výzkum této problematiky. 

Anglický text je autoritativní verze pro právní účely.        
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Article 300Article 300Article 300Article 300 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍZÁKLADNÍ USTANOVENÍZÁKLADNÍ USTANOVENÍZÁKLADNÍ USTANOVENÍ    ((((GGGGENERALENERALENERALENERAL))))    

300.1. Reining je bodovaná soutěž, která má za cíl ukázat atletické schopnosti koní 
westernových plemen v uzavřené aréně. 

300.2. Při reiningové soutěži musí jezdci předvést jednu z několika schválených 
úloh. Každá úloha zahrnuje malé pomalé kruhy, velké rychlé kruhy, letmé 
přeskoky, rollbacky, spiny, couvání a sliding stopy, které jsou typickým 
znakem reiningového koně. 

300.3. Každý kůň může startovat pouze v jedné soutěži za den, včetně tříd, které 
nejsou FEI. 

300.4. Kůň nesmí startovat v národní soutěži dříve než hodinu po veterinární 
inspekci pro CRI/CRIO. 

300.4.1. Omezení pro opracování koní: veškeré opracování koní musí 
být prováděno v určené aréně. 

300.4.2. Po veterinární inspekci: každý kůň účastnící se CRI/CRIO může 
být ježděn pouze jezdcem, který jej bude předvádět v soutěži. 
Postihem za porušení tohoto pravidla je diskvalifikace. 

300.4.3. Během opracování nebo tréninku nesmí být sliding stopy 
prováděny blíže než 2 m od hrazení arény. Postihem za 
porušení tohoto pravidla je udělení výstražné žluté karty. 

300.4.4. Během opracování nebo tréninku nesmí být prováděno více jak 
osm po sobě jdoucích spinů ve vysoké rychlosti. Postihem za 
porušení tohoto pravidla je udělení výstražné žluté karty. 

300.4.5. Během opracování nebo tréninku nesmí kůň provádět více jak 
osm rychlých spinů vpravo nebo vlevo. Postihem za porušení 
tohoto pravidla je udělení výstražné žluté karty. 

300.4.6. Maximální čas povolený pro opracování nebo trénink je 
devadesát minut. Postihem za porušení tohoto pravidla je 
udělení výstražné žluté karty. 

N1  Na národních soutěžích může každý kůň startovat nejvýše třikrát v jednom dni. 

N2 Na národních soutěžích se se žlutá karta nepoužívá. 

 

Article 301Article 301Article 301Article 301 KATEGORIEKATEGORIEKATEGORIEKATEGORIE 

301.1. Mezinárodní reiningové soutěže jsou rozděleny do dvou typů soutěže CRI 
(Concours de Reining International) a CRIO (Concours de Reining 
International Officiel) 

CRI B bez finančních výher, pouze věcné ceny 

CRI A soutěže s finančními výhrami 
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301.2. *Rating:*Rating:*Rating:*Rating: 

CRI 1*     Apprentice 

CRI 2*     Intermediate 

CRI 3*/CRIO 3*    Advanced, mezinárodní týmové soutěže 

CRI 4*     FEI kontinentální mistrovsví 

CRI 5*     FEI Světové jezdecké hry 

301.3. CRICRICRICRI 

301.3.1. Musí splňovat požadavky Všeobecných pravidel a pravidel 
reiningu FEI. 

301.3.2. V těchto soutěžích jsou hodnoceni pouze jednotlivci. CRI může 
být organizováno jako jednokolové nebo dvoukolové. 

301.3.3. CRI jsou zapsány ve FEI kalendáři jako CRI1*/CRI2*/CRI3* - 
A nebo B. 

301.4. CRIOCRIOCRIOCRIO 

301.4.1. Musí splňovat požadavky Všeobecných pravidel a pravidel 
reiningu FEI. 

301.4.2. CRIO jsou zapsány ve FEI kalendáři jako CRIO 3*/CRIO 4*/ 
CRIO 5* - A nebo B. 

301.4.3. V CRIO musí být prováděno individuální a týmové hodnocení. 

301.4.4. Každá národní federace může přihlásit pouze jeden čtyřčlenný 
tým a nejvýše dva dodatečné individuální účastníky. Aby se 
mohla týmová soutěž uskutečnit, musí v ní být přihlášeny 
nejméně tři týmy. 

301.4.5. Každý tým a individuální účastník musí být stejné sportovní 
národnosti. 

301.4.6. Tři nejlepší výsledky jezdců v týmové soutěži se započítávají 
do celkového hodnocení týmu. 

301.4.7. Tým složený ze tří účastníků je povolený, v tom případě se do 
celkového hodnocení započítávají výsledky všech členů týmu. 
Pokud je národní tým tříčlenný, nesmí být za danou národní 
federaci přihlášen žádný individuální účastník. 

301.4.8. Národní federace, která nemůže vyslat tým, může přihlásit 
nejvýše dva individuální účastníky.  
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301.5. FEI FEI FEI FEI Mistrovství (Championships)Mistrovství (Championships)Mistrovství (Championships)Mistrovství (Championships) 

301.5.1. Musí se konat v souladu s požadavky Všeobecných pravidel 
FEI a s těmito pravidly reiningu. FEI mistrovství musí vždy být 
dvoukolové. 

301.5.2. První kolo: První kolo je týmová soutěž a kvalifikační 
individuální soutěž. 

301.5.3. Druhé kolo: Druhé kolo je finále individuální soutěže a je 
otevřeno pro 50% účastníků prvního kola, nejvýše však 
dvaceti (včetně shodného umístění na dvacátém místě). 

301.5.4. Medaile: FEI medaile budou uděleny prvním třem týmům 
v týmové soutěži a prvním třem jednotlivcům v individuální 
soutěži. 

301.6. Regionální hry (Regionální hry (Regionální hry (Regionální hry (Regional GamesRegional GamesRegional GamesRegional Games)))) 

301.6.1. Musí se konat v souladu s požadavky Všeobecných pravidel 
FEI, těmito pravidly reiningu a podmínkami stanovenými 
pověřenými sdruženími pro regionální hry. 

301.7. FEI FEI FEI FEI SvSvSvSvětové jezdecké hry (World Equestrian GamesWorld Equestrian GamesWorld Equestrian GamesWorld Equestrian Games)))) 

301.7.1. Následující schéma bude použito pro FEI Světové jezdecké 
hry: 

Den 1   Tým/Individuální soutěž 1. část 

Den 2   Tým/Individuální soutěž 2. část – týmové 
medaile, patnáct nejlepších jezdců se kvalifikuje přímo do 
indiv.finále 

301.7.2. Den 3   odpočinkový den 

Den 4   druhá kvalifikační soutěž určená pro jezdce 
umístěné na šestnáctém až třicátémpátém místě 
v tým/indiv.soutěži. Pět nejlepších jezdců postupuje do 
indiv.finále. 

301.7.3. Den 5   odpočinkový den 

Den 6   finále jednotlivců  – Individuální medaile 

Určeno pro prvních patnáct jezdců z první kvalifikační soutěže 
a pět nejlepších ze druhé kvalifikační soutěže.  
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301.8. ChovatelskéChovatelskéChovatelskéChovatelské    CRI (CRI Br)CRI (CRI Br)CRI (CRI Br)CRI (CRI Br) 

301.8.1. Účelem CRI Br je umožnit uspořádání reiningových soutěží 
chovatelským asociacím schváleným domácí národní federací a 
FEI. 

301.8.2. Chovatelské asociace jako, ale nejenom ty: American Quarter 
Horses, American Paint Horses, American Morgan Horses, a 
Arabian Horse Club of America se mohou zúčastnit chovatelsky 
zaměřených CRI. Všichni jezdci a koně účastnící se CRI Br 
musí být registrováni ve FEI a být členy chovatelských 
asociací, schválených jejich národní federací. 

301.8.3. FEI reiningová pravidla a zvláštní podmínky pro CRI Br budou 
zveřejněny samostatně. 

Article 302Article 302Article 302Article 302 KVALIFIKACEKVALIFIKACEKVALIFIKACEKVALIFIKACE 

302.1. Kterákoliv osoba od roku, ve kterém oslaví své 18. narozeniny se může 
účastnit všech akcí Senior Reining (CRI, CRIO a FEI Championships) jako 
jednotlivec nebo jako člen týmu. 

302.2. Světová a kontinentální mistrovství v reiningu jsou otevřená pro všechny 
jezdce, kteří jsou k tomu oprávněni podle zveřejněných kvalifikačních 
kritérií. 

302.3. Pro mistrovství světa a kontinentů, musejí jednotlivé národní federace vydat 
všem přihlášeným jezdcům „osvědčení o schopnosti“ (Certificate of 
Capability, “CoC”), na základě výsledků na CRI a CRIO. FEI vyhlásí 
minimální kvalifikační standardy, případ od případu, pro všechna FEI 
mistrovství světa a kontinentů. 

302.4. Aby se kůň mohl kvalifikovat, musí být nejméně šest let starý. Klisny ve 
vyšším stupni březosti a kojící klisny nesmějí startovat, viz. Veterinární 
podmínky. 

302.5. FEI reining má pět úrovní soutěží, CRI 1*, 2*, 3*, 4* a 5*. Každý jezdec se 
musí kvalifikovat postupně pro jednotlivé úrovně soutěží. Národní jezdci mají 
automaticky přístup na reiningové soutěže FEI  1 *. 

302.5.1. CRI 1* Pokud jezdec vyhraje čtyři a více soutěží na úrovni 1*, 
bude mu automaticky od začátku dalšího kalendářního roku 
zvýšen kvalifikační statut na úroveň 2*. 

CRI 2* Přístupno jezdcům, kteří mají kvalifikaci pro tuto 
úroveň soutěží na základě úspěšné účasti na pěti soutěžích FEI 
úrovně 1*, při nichž nejméně jednou dosáhli minimálního 
skore, které pro tento účel vyhlásí FEI.  
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Pokud jezdec vyhraje čtyři nebo víc soutěží úrovně 2*, bude 
mu automaticky od začátku dalšího kalendářního roku zvýšen 
kvalifikační statut na úroveň 3*. 

CRI 3* Přístupno jezdcům, kteří mají kvalifikaci pro tuto 
úroveň soutěží na základě úspěšné účasti na dvou nebo více 
soutěžích FEI úrovně 2*, při nichž nejméně dvakrát dosáhli 
minimálního skore, které pro tento účel vyhlásí FEI. 

CRI 4* Přístupno jezdcům s kvalifikací FEI 3*, kteří současně 
splnili kvalifikační kritéria, pro dané mistrovsví vyhlášená FEI. 

CRI 5* Přístupno jezdcům s kvalifikací FEI 3*, kteří současně 
splnili kvalifikační kritéria, pro dané mistrovsví vyhlášená FEI. 

N1 Národních reiningových soutěží se smí zúčastnit pouze jezdec ve věku  12 let a starší, 
s platnou licencí ČJF. 

N2 Soutěžní dvojice se mohou kvalifikovat na Mistrovství ČR v reiningu pouze podle 
schválených Sportovně technických podmínek pro příslušný rok. 
 

Article 303Article 303Article 303Article 303 OBLEOBLEOBLEOBLEČENÍ        A  POZDRAVA  POZDRAVA  POZDRAVA  POZDRAV    

303.1. Všichni jezdci musí nosit vhodný westernový oděv, což zahrnuje košili s 
dlouhým rukávem a límečkem, kovbojské boty a westernový klobouk, nebo 
bezpečnostní helmu. Pokud jsou jezdci při tréninku v soutěžní aréně, jsou 
povinni nosit soutěžní nebo týmový oděv (čapky nejsou povoleny), 
nedodržení tohoto ustanovení může být potrestáno žlutou výstražnou 
kartou. 

303.2. Pozdrav: Musí být proveden v souladu s Všeobecnými pravidly, nezačíná-li 
použitá úloha v běhu. 

N1 Na národních soutěžích na opracovišti použití soutěžního oděvu a helmy není povinné, 
použití čapky je povoleno. 

Article 304Article 304Article 304Article 304 VVVVÝSTROJ 

304.1. Pokud se řekne pákové udidlo (bit), je tím míněno udidlo, které má 
jednodílnou nebo dělenou ústní část, má ramínka a působí pákovým 
efektem. Všechna udidla musejí být bez mechanických částí a musejí mít 
charakter standartního westernového udidla. Stihlové udidlo a tradiční 
hackamore (bosal) je povoleno za všech okolností. 

304.1.1. standartní westernové pákové udidlo může mít nejvýše 21.5 
cm dlouhá ramena. (postup měření je uveden v průvodci pro 
reiningové rozhodčí FEI). Ramena mohou být pevná nebo 
volná. 
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304.1.2. Ústní část musí být kulatá, oválná nebo vejčitého tvaru, 
hladká, bez obalu, kovová o průměru 0.6 cm až 1.9 cm, 
měřeno 2.5 cm od okraje. Mohou být vykládaná, ale musí být 
hladká. Nic nesmí vystupovat nad ústní část, jako například 
hroty, kroužky, apod.. 

304.1.3. Můstek nesmí být vyšší než 8.9 cm, válečky a kryty jsou 
povoleny. Dělená ústní část, halfbreeds a spades jsou 
standartní. 

304.1.4. Slip nebo gag bit, donuts nebo flat polo mouthpieces nejsou 
povoleny. 

304.2. S výjimkou tříd Freestyle a soutěží CRI1* při nichž je povoleno použití 
stihlového udidla nebo hackamore, lze použít pouze jednu ruku na otěži, a 
tato ruka se nesmí měnit. Ruka má být okolo otěže, ukazováček mezi 
otěžemi je povolen. Porušení tohoto pravidla je penalizováno skóre 0. 

N1 Obouruční vedení přípustné výhradně při použití kroužkového udidla, a to pouze 
v případě, že je jeho použití pro danou soutěžní třídu povoleno. Při použití pákového udidla 
jsou otěže drženy vždy jen v jedné ruce. 

304.3. Při použití udidla je povinný podbradní řemínek nebo řetízek. Ten musí být 
nejméně 1,27 cm široký, ležící naplocho na čelisti koně, je bez ozubů, drátu 
nebo překroucení. 

304.4. Na opracovišti je povoleno použití pouze té výstroje, která je povolena pro 
soutěž. Namátkové kontroly se budou konat během opracování, a to buď u 
vstupu nebo u východu z prostoru určeného pro trénink nebo opracování. 
Tyto kontroly mohou být provedeny FEI komisaři. V případě pochybností 
rozhodne president sboru rozhodčích, je-li výstroj povolená, či ne. 

304.5. Nedodržení podmínek odstavce 304.4. bude mít za následek diskvalifikaci ze 
soutěže. 

N2 Jsou zakázány provazové nebo kožené bosaly opletené drátem, s koncem nebo 
s mechanickými doplňky. Dále je zakázáno používání průvlečných otěží, elektrošoků, bičů 
nebo holí, vyvazování ocasu, které by měnilo jeho pohyb. 

N3 Na národních soutěžích je na opracovišti povolena jakákoliv výstroj nezraňující koně. 

 

 

 
Article 305Article 305Article 305Article 305 POZVÁNKY (POZVÁNKY (POZVÁNKY (POZVÁNKY (IIIINVITATIONSNVITATIONSNVITATIONSNVITATIONS)))) 

305.1. CRICRICRICRI 

Počet organizátorů a jezdců, soutěžících jako jednotlivci, kterým bude 
poskytnuto pohoštění je zcela v kompetenci organizačního výboru. Počet 
jednotlivců z jednotlivých národních federací, kteří mohou být přijati do 
soutěže, bude určeno v propozicích. 

305.2. CRIO aCRIO aCRIO aCRIO a    FEI FEI FEI FEI MistrovstvíMistrovstvíMistrovstvíMistrovství 
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Čtyři jezdci a koně, plus až dva jednotlivci s jejich koňmi, nesoutěžící 
vedoucí výpravy a týmový veterinář musejí být začleněni do oficiálních 
pozvánek dotčených národních federací. Národní federace, která není 
schopna sestavit tým, může přihlásit do soutěže až dva jednotlivce a dva 
koně. 

305.3. Organizační výbor CRI, CRIO a FEI Mistrovství musí přijmout jednoho 
ošetřovatele na každého jezdce. 

305.4. Počet národních federací potřebných pro uspořádání mistrovství stanoví 
Všeobecná pravidla. 

305.5. Náklady: Organizační výbor Mistrovství světa a kontinentů může uhradit 
cestovní výdaje a výdaje na všechny jezdce, koně, ošetřovatele a 
funkcionáře týmů, kteří budou pozváni dle Pravidel, a to za období jeden den 
před první inspekcí koní až po jeden den po skončení FEI mistrovství. Toto 
musí být zveřejněno v rozpisu soutěže. 

305.6. Reklama a propagace na jezdcích a koních: viz. Všeobecná pravidla. 

N1 Za oficiální soutěže jsou považovány ty, které jsou vypisovány ČJF a uvedeny ve 
sportovním kalendáři ČJF. 
 
N2 Vypisované reiningové třídy : 

a) věkové omezení dle stáří koně 

Reining Junior  
- je určen pro mladé koně do pěti let věku (pro horní limitující věkovou hranici 
5-ti let je rozhodný rok narození, ne datum narození) 
- kůň může být předváděn na kroužkovém udidle a hackamore obouručně 
vedený, nebo na pákovém udidle jednoručně vedený 
- koně mohou předvádět všechny kategorie jezdců. 

Reining Senior 
- je určen pro koně šestileté a starší (pro spodní limitující věkovou hranici 6-ti 
let je rozhodný rok narození, ne datum narození) 
- kůň může být převáděn pouze na pákovém udidle jednoručně vedený 
- koně mohou předvádět všechny kategorie jezdců. 

b) dle věku startujících jezdců 

Reining Amatér 
- je určen pro koně starší 4 let a pro jezdce splňující kritéria uvedená v článku 
305, odst. 8.1. těchto pravidel. 
- kůň může být předváděn na jakémkoli povoleném udidle v závislosti na věku 
koně (viz.třída Junior, Senior). 

Reining Mládež 
- je určen pro koně starší 4 let (pro dolní limitující věkovou hranici 4 let je 
rozhodný rok narození, ne datum narození). 
- je určen pro jezdce od 12 do 18 let. U dětí do 15 let je nezbytný souhlas 
rodičů nebo zákonných zástupců. 
- kůň může být předváděn na jakémkoli povoleném udidle v závislosti na věku 
koně (viz.třída Junior, Senior). 

Reining Začínající jezdci 
- je určen pro koně starší 4 let. 
- třída je určena pro všechny jezdce se statutem Amater, kteří se na posledním 
Mistrovství ČR neumístili na 1. – 5. místě v některé ze soutěžních tříd. 
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- kůň junior (do věku 5 let) může být předváděn na povoleném kroužkovém 
udidle a hackamore obouručně vedený, nebo na povoleném pákovém udidle 
jednoručně vedený. 
- kůň senior (starší 6 let) může být předváděn pouze na povoleném pákovém 
udidle, pouze jednoručně vedený. 

 

N3 Účast ve třídě Reining Amatér 
 
N3.1. Ve třídě Reining Amatér muže startovat osoba : 

N3.1.1. starší 12 let 
N3.1.2. která v posledních 24 měsících nesoutěžila, netrénovala nebo nepomáhala 

trénovat koně za odměnu, peněžitou či jinou, přímo nebo nepřímo; neobdržela 
odměnu za výuku jiné osoby v tréninku koně nebo jízdě na koni. Peněžité nebo 
věcné výhry v soutěžích se za odměnu ve smyslu tohoto odstavce nepovažují. 

N3.2. Osoba, která chce startovat na soutěži ve třídě Reining Amater, podáním 
přihlášky k účasti ve třídě Amatér prohlašuje, že splňuje podmínky dle článku 305, 
odst.8.1. pro účast v této třídě.  

 
N3.3. Případné pochybnosti o pravdivosti prohlášení dle bodu N 3.2., pro konkrétní 

jezdce, přezkoumá a projedná sportovní komise pro reining ČJF, současně navrhne 
příslušné opatření. Případné zjištění, že prohlášení dle bodu 8.2. nebylo pravdivé, 
bude považováno za disciplinární přestupek ve smyslu „Disciplinárního řádu ČJF“ 
v platném znění, a jako takový bude dále řešeno. 

 

Article 306Article 306Article 306Article 306 PPPPŘIHLÁŠKY    AAAA    ZÁMZÁMZÁMZÁMĚNY 

306.1. Přihlášky musí být podány následovně: 

306.1.1. Přeběžné přihlášky (Entries in Principle) 

Musí být doručeny organizačnímu výboru (OC) do data uvedeného v 
propozicích, obvykle nejméně osm týdnů před předpokládaným zahájením 
soutěže. Tato přihláška znamená, že národní federace (NF) má určitý záměr 
zaslat soutěžící k účasti v soutěži. 

306.1.2. Jmenovité přihlášky (Nominated Entries) 

Musí být doručeny OC do data uvedeného v rozpisu, obvykle alespoň čtyři 
týdny před konáním akce a musí obsahovat jmenný seznam jezdců a koní, 
ze kterých bude sestavena definitivní přihláška, případně vybírány záměny 
jezdců a koní, a počet jezdců a koní z daného státu, které NF zamýšlí poslat. 
Počet nominativních přihlášek jezdců a koní nesmí překročit dvojnásobek 
pozvánek uvedených v propozicích. Jakmile byly nominativní přihlášky 
odeslány, může NF poslat do soutěže méně jezdců a koní, nikdy však více 
než počet nominativních přihlášek. 

306.1.3. Definitivní přihlášky (Definite Entries) 

Musí být doručeny OC v termínu stanoveném v propozicích, obvykle 
nejpozději čtyři dny před soutěží. Obsahuje konečný seznam jezdců a koní, 
kteří se zúčastní soutěže. V definitivní přihlášce nesmí být překročen počet  
jezdců a výběr může být proveden pouze ze jmen uvedených v jmenovité 



 
Reiningová pravidla 
 

 

14 

 

přihlášce. Po podání definitivních přihlášek může být provedena změna koně 
nebo jezdce jen se souhlasem OC (výběr pouze ze seznamu jmen uvedených 
ve jmenovitých přihláškách). 

306.2. Záměny (Substitutions) 

306.2.1. Termín a další detaily záměny koně nebo jezdce na FEI 
Mistrovstvích a ve finále, mohou být upraveny v propozicích. 
Tento datum a čas musí být před veterinární přejímkou a 
náhrada definitivně přihlášených koní a jezdců může být 
provedena ze seznamu koní a jezdců uvedených ve 
jmenovitých přihláškách.  

306.2.2. Po veterinární přejímce může být další provedena náhrada 
výhradně za podmínek stanovených v odst. 306.2.3. 

306.2.3. V případě zranění nebo onemocnění koně nebo jezdce 
uvedeného na startovné listině jako člen týmu. Tento jezdec 
nebo kůň může být nahrazen individuálně startujícím jezdcem 
nebo koněm, a to nejpozději jednu hodinu před zahájením 
soutěže. Uvedené skutečnosti je nezbytné doložit osvědčením 
lékaře (pro jezdce) nebo týmového veterináře (pro koně). 
Taková záměna podléhá schválení sboru rozhodčích. Jezdec 
nebo kůň takto odhlášený z týmu, nesmí již v soutěži 
startovat. 

Od jezdců, kteří jsou odhlášeni po datu definitivních přihlášek 
nebo se nezúčastní soutěže, může OC požadovat náhradu 
vzniklých nákladů (například ustájení poplatky za ubytování), 
které mu vznikly před pozdním odhlášením nebo neúčastí. 

Article 307Article 307Article 307Article 307  

307.1. Vedoucí výpravy musí deklarovat členy týmu a jména individuálně 
startujících jezdců a jejich koní po veterinární inspekci, nejpozději jednu 
hodinu před sestavováním pořadí. 

Article 308Article 308Article 308Article 308 STANOVENÍ POSTANOVENÍ POSTANOVENÍ POSTANOVENÍ POŘADÍ JEZDCÚ NA STARTOVNÍ LISTINĚ (DDDDRAW FORRAW FORRAW FORRAW FOR    
THETHETHETHE    ORDER OF STARTINGORDER OF STARTINGORDER OF STARTINGORDER OF STARTING)))) 

308.1. CRI 

308.1.1. Pro každou soutěž musí být pořadí na startu stanoveno 
samostatně, a to za přítomnosti presidenta nebo člena sboru 
rozhodčích, technického delegáta a vedoucích výprav. 

308.1.2. Startovní pořadí v individuálních soutěžích by mělo být 
stanoveno bez ohledu na národnost. Pokud má jezdec více 
koní, mělo by mu být umožněno, aby mezi jeho jízdami bylo 
alespoň pět jiných startujících. 

308.2. CRIO / FEI Mistrovství (Championships) 
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308.2.1. Pořadí na startu v soutěžích zahrnujících týmové i individuální 
jezdce bude stanoveno písemně. 

308.2.2. Vedoucí výprav jednotlivých národních federací (NF) stanoví 
startovní pořadí členů týmu a samostatně i jednotlivců z jeho 
NF. Toto pořadí musí doručit písemně nejméně jednu hodinu 
před termínem stanoveným pro sestavení startovního pořadí 
řediteli soutěže. Pořadí startů by mělo být stanoveno jako 
první, druhý, atd.. Žádné místo na startovní listině nemůže 
zůstat neobsazené. Pokud je nějaký jezdec ze startovní listiny 
odhlášen posune se pořadí ostatní směrem nahoru tak, aby 
zaplnili vzniklou mezeru. 

308.2.3. Čísla pro losování, odpovídající počtu účastníků, jsou umístěna 
do sáčku nebo nádoby, a je losováno pořadí, bez ohledu na 
národnost, pro startovní pozici každého individuálního jezdce. 

308.2.4. Čísla pro losování, odpovídající počtu týmů, jsou umístěna do 
sáčku, a podobně, a je losováno pořadí pro startovní pozici 
každého týmu. 

308.2.5. Startovní listina je sestavena z individuálních jezdců v pořadí, 
které si vylosovali. Týmoví jezdci jsou pak zapsáni ve 
stanoveném pořadí. 

308.2.6. Pořadí na startu v soutěži jednotlivců na CRIO a FEI 
Mistrovství bude stanoveno následovně: 

Finále jednotlivců: v obráceném pořadí podle výsledků 
z týmové soutěže a první kvalifikační soutěže. V případě 
shodného umístění rozhodne o pořadí organizační výbor (OC). 

Na FEI Světových jezdeckých hrách, kde je druhé kvalifikační 
kolo, bude použito obrácené startovní pořadí z týmové 
soutěže. 

308.2.7. Každý kůň při příjezdu na soutěž obdrží identifikační číslo. 
Tímto číslem musí být kůň nebo jezdec povinně označen vždy, 
když soutěží nebo kdykoliv při tréninku, nebo opracování (od 
příjezdu na soutěž až po její ukončení), aby mohl být 
identifikován všemi pořadateli nebo stewardy. První porušení 
tohoto ustanovení bude řešeno napomenutím, v případě 
opakování žlutou výstražnou kartou. 

Article 309Article 309Article 309Article 309 FUNKCIONÁFUNKCIONÁFUNKCIONÁFUNKCIONÁŘI ((((OOOOFFICIALSFFICIALSFFICIALSFFICIALS)))) 

309.1. Sbor rozhodčích – platí následující podmínky: 

CRI 1*  Minimálně jeden FEI rozhodčí 2*, který nemusí být zahraniční. 

Ostatní mohou být národní. 

CRI 2*  Minimálně dva FEI rozhodčí, president musí být 3*, nemusejí 
být zahraniční. Ostatní mohou být národní. 
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CRI/CRIO 3* Minimálně tři FEI rozhodčí, president musí být 4*, nemusejí 
být zahraniční. Ostatní mohou být národní. 

CRI/CRIO 4* Minimálně pět FEI rozhodčích, president musí být 5*, ostatní 
4* a nejméně dva musí být zahraniční. 

CRI/CRIO 5* Minimálně pět FEI rozhodčích, všichni musí být 5* a nejméně 
tři musí být zahraniční. 

Prezident nebo člen sboru rozhodčích je považován za zahraničního 
rozhodčího, pokud jeho národnost je jiná než země, kde se akce koná. 

309.2. Na FEI Mistrovstvích, FEI Reining Masters Finals and Regionálních hrách se 
musí sbor rozhodčích skládat z pěti členů, včetně presidenta, plus jeden 
rozhodčí pro výstroj, všichni musejí být FEI rozhodčí a pokud je to možné 
být pěti různých národností. 

309.3. Výsledné bodové hodnocení je součtem hodnocení od jednotlivých rozhodčí. 
Pokud je použito pět rozhodčí, výsledné bodové hodnocení je opět součtem 
hodnocení od jednotlivých rozhodčí, přitom se nejvyšší a nejnižší skore 
škrtá. 

309.4. Každému rozhodčímu musí asistovat zapisovatel mluvící stejným jazykem. 

309.5. Všichni rozhodčí musejí mluvit nejméně jedním oficiálním jazykem FEI 
(angličtina) a pokud možno rozumět dalšímu (francouzština). 

309.6. FEI reiningoví funkcionáři, včetně členů odvolací komise, nesmí soutěžit 
v neFEi třídách stejné soutěže, nebo v národní soutěži v případě možného 
konfliktu zájmů. 

309.7. Zahraniční rozhodčí 

V CRIO a CRI 3*/4*/5* je president nebo člen sboru rozhodčí, který je 
delegován jako zahraniční, povinen sestavit „Zprávu zahraničního 
rozhodčího“. Zahraniční rozhodčí musí být uveden v rozpise. 

N1 Na všech soutěžích pořádaných na národní úrovni, uznaných jako kvalifikační pro 
národní mistrovství, je Sbor rozhodčích dvoučlenný. Pro národní mistrovství je Sbor 
rozhodčích nejméně tříčlenný, včetně hlavního rozhodčího. 

N2 Hlavní rozhodčí a další členové Sboru rozhodčích jsou jmenováni příslušným orgánem 
ČJF, a to ze seznamu schválených reiningových rozhodčích. 

309.8. Technický delegát 

FEI bude jmenovat technického delegáta do Sboru rozhodčích pro FEI 
mistrovsví a finále. 

309.9. Veterinární delegát 

Na všech reiningových soutěžích FEI musí být jmenován veterinární delegát 
FEI v souladu s veterinárními podmínkami. 

309.10. Chief Steward 
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309.10.1. Chief Steward je odpovědný za správnou organizaci průběhu 
soutěže; 

309.10.2. Chief Steward musí zajistit, aby bezpečnost ve stájích byla 
přiměřená úrovni soutěže; 

309.10.3. Chief Steward je nápomocen organizačnímu výboru a sboru 
rozhodčí, dodržovat všechny stanovené funkce během 
soutěže, veterinární přejímky a opracování koní, úvodního i 
závěrečného ceremoniálu, a jiných potřebných činností. 

309.10.4. Chief Steward je odpovědný z a celkovou bezpečnost a pohodu 
účastníků soutěže. Musí úzce spolupracovat s předsedou sboru 
rozhodčích a předsedou veterinární komise nebo veterinárním 
delegátem. 

309.11. Rozhodčí pro kontrolu výstroje (Equipment Judge) 

Equipment Judge může být jmenován do sboru rozhodčích v souladu s 
odstavcem 309.1. 

Povinností Equipment Judge je: 

309.11.1. Kontrolovat koně a jejich výstroj před a/nebo po každé jízdě. 

309.11.2. Informuje sbor rozhodčích o přestupcích, za něž by mohlo být 
uděleno hodnocení No-score (diskvalifikace). 

309.11.3. Hlásit by měl pouze zřejmé přestupky. V případě nejasné nebo 
hraniční situace by měl poskytnout výhodu oprávněných 
pochybností a tuto situaci nehlásit. 

309.11.4. Sbor rozhodčích by měl být upozorněn a měl by mu být 
předveden každý přestupek ihned, jakmile je to možné (když 
následující kůň ukončil svoji jízdu). V případě nepovolené 
výstroje může Equipment Judge počkat na následující 
přestávku pro úpravu kolbiště na ostatní rozhodčí, pokud je 
jezdec ochoten mu ponechat uvedenou výstroj k dořešení. 
Pokud toto jezdec odmítne, je ihned vyřazen. Jestliže 
Equipment Judge zjistí přestupek a rozhodne o udělení NO-
score a jezdec s tím souhlasí, nemusí být tato situace 
konzultována s rozhodčími. 

309.11.5. Nastoupit jako náhradní rozhodčí, když je to potřeba. 

309.11.6. Když člen sboru rozhodčích nemůže z nějakého důvodu plnit 
svoji funkci v soutěži, Equipment Judge jej nahradí. V takovém 
případě může OC Equipment Judge nahradit, nebo kontrolu 
výstroje přesunout do arény, kde ji bude provádět člen sboru 
rozhodčích. 

309.11.7. Situace, kdy může být rozhodčí nahrazen jsou následující (ale 
nikoliv pouze tyto): 

- Pozdní příjezd nebo nemožnost dostavit se na soutěž  
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- Nemoc nebo zranění před nebo v průběhu akce. 

- Konflikt zájmu mezi rozhodčím a jezdcem nebo majitelem 
koně. 

309.11.8. Pokud je do funkce Equipment Judge jmenován funkcionář 
který není FEI rozhodčí, nemůže tato osoba nahradit 
jmenovaného rozhodčího. 

309.11.9. Spolupracuje s OC při organizaci činnosti u vchodu do arény a 
pomáhá jezdcům. 

309.11.10. Jezdci si mohou vybrat kontrolu výstroje před soutěží. To však 
nepředznamenává výrok Equipment Judge provádějícího 
kontrolu výstroje po jízdě. 

309.11.11. Pomáhá udržet prostor u vchodu do arény čistý a bezpečný. 

309.11.12. Předchází a zaznamenává každý případ nevhodného zacházení 
s koněm nebo nesportovní chování jezdců, majitelů koní, 
asistentů nebo diváků. 

Article 310Article 310Article 310Article 310 ODVOLACÍ KOMISE (ODVOLACÍ KOMISE (ODVOLACÍ KOMISE (ODVOLACÍ KOMISE (AAAAPPEALPPEALPPEALPPEAL    CCCCOMMITTEEOMMITTEEOMMITTEEOMMITTEE)))) 

Platí Všeobecná pravidla. Odvolací komise je povinná pouze pro CRIO, FEI 
Mistrovství a finále Masters. 

Article 311Article 311Article 311Article 311 BODOVÁNÍ A SHODY (BODOVÁNÍ A SHODY (BODOVÁNÍ A SHODY (BODOVÁNÍ A SHODY (SSSSCORINGCORINGCORINGCORING    and Tand Tand Tand TIESIESIESIES)))) 

311.1. Bodování je založeno na bodovém hodnocení v rozsahu od 0 do nekonečna, 
kde 70 bodů znamená průměrné hodnocení. Jednotlivé manévry jsou 
hodnoceny od –1 ½ do +1 ½ s hodnocením 0 za manévr, který je korektní, 
ale bez žádného stupně náročnosti. Hodnocení je vyhlašováno po každé 
jednotlivé jízdě. 

311.2. Všechna shodná umístění na 1., 2. a 3. místě na FEI Mistrovství, CRIO a 
Finále, budou vyřešena rozjížďkou, při níž bude použit stejný pattern a 
pořadí na startu jako v samotné soutěži, každopádně, nemůže být 
provedena více než jedna rozjížďka. 

311.3. Rozjížďka je možná pro každou soutěž CRI. Shoda na prvním místě bude tak 
řešena vždy s výjimkou případů, kdy se oba účastníci dohodli na rozdělení 
cen bez rozjížďky. Každá shoda na 1. místě bude řešena rozjížďkou, 
s výjimkou případů, kdy finanční výhry jsou menší než CHF 2’000.- a pokud 
se oba jezdci dohodli na rozdělení cen bez rozjížďky.  

311.4. Kůň, který odmítne rozjížďku, ztrácí první místo a bude umístěn na místě 
druhém, bez ohledu na finanční výhru. Jezdec účastnící se rozjížďky se 
v případě diskvalifikace nemůže umístit níže než na místě, na kterém měl 
shodu, např. byl-li před rozjížďkou na 1.-3. místě, skončí celkově 3.. Žádné 
další shody nebudou řešeny. Výhry budou rozděleny shodně mezi všechny 
shodně umístěné jezdce. 
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311.5. Pokud v soutěži hodnocené pěti rozhodčími dojde ke shodě, bude 
postupováno následovně: 

311.5.1. Rozjížďka; 

311.5.2. Pokud jsou jezdci stále na shodném místě, bude pro stanovení 
pořadí použit součet skore z rozjížďky od všech pěti rozhodčí; 

311.5.3. Jestliže je i nadále shoda, bude pro stanovení vítěze použit 
součet skore z finále od všech pěti rozhodčí; 

311.5.4. Jestliže je i nadále shoda, bude pro stanovení vítěze použit 
součet skore z kvalifikační jízdy od všech pěti rozhodčí; 

311.5.5. Jestliže stále existuje shoda, budou jezdci umístěni shodně. 

311.6. Shoda v kontinentálním a světovém mistrovství. 

První tři týmy obdrží zlatou, stříbrnou a bronzovou 
medaili. 

311.6.1. Týmy: v případě shody bodů týmů je třeba rozdělit počadí pro 
udělení zlaté, stříbrné a bronzové medaile; 

311.6.2. Je použit součet score od všech pěti rozhodčí pro tři 
započítávané členy týmu. 

Pokud je stále shoda: 

Bude použit součet skore 3. koně od tří započítávaných 
rozhodčí. 

Pokud je stále shoda: 

Bude použit součet skore 2. koně od tří započítávaných 
rozhodčí.  
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Pokud je stále shoda: 

Bude použit součet skore 1. koně od tří započítávaných 
rozhodčí. 

311.6.3. Jednotlivci: v případě shody pořadí v soutěži jednotlivců je 
třeba rozdělit počadí pro udělení zlaté, stříbrné a bronzové 
medaile. 

311.6.4. Pro rozhodnutí bude provedena rozjížďka, při níž bude použit 
stejný pattern a stejné pořadí na startu, které byly použity 
v soutěži, každopádně může být rozjížďka provedena jen 
jednou.  

Pokud je stále shoda i po rozjížďce: 

Bude použit součet skore všech pěti rozhodčí. 

Pokud je stále shoda: 

Za rozhodující bude považováno skore od presidenta sboru 
rozhodčí. 

Pokud je stále shoda: 

Za rozhodující bude považováno skore od rozhodčího číslo dvě. 

Pokud je stále shoda: 

Za rozhodující bude považováno skore od rozhodčího číslo tři. 

Pokud je stále shoda: 

Za rozhodující bude považováno skore od rozhodčího číslo 
čtyři. 

Pokud je stále shoda: 

Za rozhodující bude považováno skore od rozhodčího číslo pět. 

N1 Na národním mistrovství není povolena shodné umístění více jezdců na 1. – 3. místě 
v celkovém pořadí. Ustanovení odstavce 311.6.4 se použije přiměřeně, pokud i potom 
existuje shoda, rozhodne o počadí losování. 

N2 Na národních soutěžích je shodné umístění více jezdců povoleno. 

 

311.7. No score. Za následující přestupky bude uděleno "no score", současně 
s tím i další postihy, které mohou být uděleny podle FEI Všeobecných 
pravidel: 

311.7.1. Nevhodné zacházení s koněm v soutěžní aréně a/nebo 
prokazatelné zneužití koně před nebo v průběhu předvedení 
koně v soutěži; 

311.7.2. Použití nedovolené výstroje, včetně drátu na udidle nebo 
podbradním řetízku;  
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311.7.3. Použití nedovoleného uzdění nebo podbradního řetízku; 

311.7.4. Použití tack collars, tie downs nebo nose bands; 

311.7.5. Použití biče; 

311.7.6. Použití jakékoliv pomůcky, která mění pohyb nebo otáčení 
ocasu; 

311.7.7. Neschopnost sejmout a/nebo předvést koně a jeho výstroj 
stanovenému rozhodčímu ke kontrole; 

311.7.8. Neúcta nebo nevhodné chování jezdce; 

311.7.9. Rozhodčí může prominout koni chybu kdykoliv nastanou 
v aréně nebezpečné nebo neregulérní podmínky pro koně 
a/nebo jezdce. 

311.8. Otěže (Reins). 

Uzavřená otěž není povolena, s výjimkou použití klasického romalu nebo 
bosalu. Mecate je povoleno. Otěž je možno upravit jen v místech, kde je 
koni v patternu povoleno zcela zastavit. Při použití romalu nesmí být mezi 
otěžemi žádný prst. Při použití romalu musí volná ruka držet konec romalu 
ve vzdálenosti nejméně 40 cm od vedoucí ruky. Použité volné ruky ke 
zvýšení tahu nebo zkrácení otěže, bude posuzováno jako použití druhé ruky 
na otěži, score 0, s výjimkou situace, kdy kůň má v patternu předepsáno 
celkové zastavení.  

311.9. Score 0  Následující situace budou mít za následek hodnocení score 0: 

311.9.1. Použití více prstů než ukazováčku vedoucí ruky mezi otěžemi; 

311.9.2. Použití druhé ruky na otěži (mimo soutěž 1*, kde při použití 
stihla (snaffle bit) nebo bosalu) nebo změna vedoucí ruky; 

311.9.3. Použití romalu jiného než je popsán v článku 304 Pravidel; 

311.9.4. Neschopnost dokončit pattern tak, jak je předepsáno; 

311.9.5. Provedení manévrů v jiném pořadí než je předepsáno; 

311.9.6. Přidání manévru v porovnání s popisem patternu; 
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- Couvání více než dva plné kroky; 

- Obrat o více než 90 stupňů; 

- Výjimka: Zastavení v první čtvrtině kruhu po nacválání není 
považováno za přidaný manévr, ale pouze za přerušení chodu, 
tedy penalta dvě; 

311.9.7. Poškození výstroje, které zpozdí provedení patternu; 

311.9.8. Vzpírání se nebo odmítnutí příkazu, které má za následek 
zpoždění výkonu; 

311.9.9. Útěk nebo ztráta kontroly, kdy již není možno rozeznat, je-li 
kůň ještě veden v patternu; 

311.9.10. Klus delší než polovina kruhu nebo polovina délky arény při 
zahájení kruhů, cvalu na kruzích nebo výjezdu z rollbacku; 

311.9.11. Přetočení spinu o více než ¼ otočky; 

311.9.12. Pád koně nebo jezdce. U koně se za pád považuje, když se 
rameno, boky nebo spodní linie těla dotýká země; 

311.9.13. Upuštění otěže, která se dotkla země, zatím co kůň byl v 
pohybu. 

311.10. Při hodnocení "no score" nebo "score 0" nemůže jezdec získat umístění 
v rozjížďce nebo třídě, ale při "score 0" může jezdec pokračovat ve více 
kolové soutěži, zatím co při "no score" nikoliv. 

311.11. Následující bude mít za následek udělení penalty 5 trestných bodů: 

311.11.1. Použití ostruh před podbřišníkem; 

311.11.2. Použití kterékoliv ruky k postrašení nebo pochválení koně; 

311.11.3. Držení se sedla kteroukoliv rukou; 

311.11.4. Zřejmá neposlušnost, včetně vykopávání, kousání, 
vyhazování, vzpínání a hrabání nohou. 

311.12. Následující bude mít za následek udělení penalty 2 trestné body: 

311.12.1. Přerušení chodu; 

311.12.2. Zamrznutí ve spinu nebo v rollbacku;  
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311.12.3. Zahájení patternu v kroku, cval před dosažením středu arény 
a/nebo neschopnost zastavit nebo přejít do kroku před 
nacváláním; 

311.12.4. Zahájení patternu ve cvalu, neschopnost cválat před tím, než 
jezdec mine první kužel; 

311.12.5. Pokud kůň celkově nemine určený kužel před zahájením 
manévru stop. 

311.13. Zahájení nebo provedení kruhů a osmiček na nesprávnou vedoucí nohu bude 
posouzeno následovně: 

311.13.1. Pokaždé, když kůň cválá na nesprávnou vedoucí nohu, je 
rozhodčí povinen udělit 1 trestný bod (penalty 1). Postih za 
tento přestupek je kumulativní, penalta 1 je udělena za 
každou ¼ kruhu, ve které kůň cválá na nesprávnou vedoucí 
nohu. 

311.13.2. Rozhodčí je povinen udělit ½ trestného bodu (penalty ½) za 
provedení přeskoku o jeden cvalový skok později než je 
předepsán v patternu. 

311.14. Odečíst ½ bodu za zahájení kruhu v klusu nebo výjezd z rollbacku v klusu do 
2 plných kroků (plný krok se skládá ze dvou běžných kroků). Klus delší než 
dva plné kroky ale kratší než ½ kruhu nebo ½ délky arény znamená udělení 
2 trestných bodů. 

311.15. Odečíst 1/2 bodu za nedotočení nebo přetočení spinu do 1/8 otočky; odečíst 
1 bod za nedotočení nebo přetočení spinu do ¼ otočky. 

311.15. Tam kde je v patternu předepsán cval ½ kruhu kolem konce arény a kůň 
necválá na správnou vedoucí nohu, bude udělen 1 trestný bod za ½ obrátky 
nebo méně; za více než ½ obrátky 2 trestné body. 

311.16. Bude uděleno ½ trestného bodu za provedení manévru stop nebo rollbacku 
blíže než 20 stop (6 metrů) od stěny nebo hrazení arény. 

311.17. Sbor rozhodčích nesmí vzájemně konzultovat žádnou penaltu nebo známku 
za manévr před tím než ohlásí skore. Jestliže je významná penaltová situace 
nejistá (penalty „no score“, „score 0“ nebo 5 trestných bodů) mohou členové 
sboru rozhodčích požádat o pozdržení skore, v průběhu následující přestávky 
pro úpravu arénu, nebo tak brzy jak je to možné, konzultovat vzájemně toto 
skore a/nebo shlédnout oficiální video.  Pokud sbor rozhodčích po té zjistí, že 
udělení penalty bylo oprávněné, je tato ponechána. Pokud tak zjištěno není, 
penalta udělena nebude. Žádný člen sboru rozhodčí nemusí změnit svoje 
bodové hodnocení na základě takové konzultace. Každý výrok člena sboru 
rozhodčí je individuálním aktem a je založen na jeho individuálním 
rozhodnutí. 

311.18. Sbor rozhodčích má pravomoc diskvalifikovat kteréhokoliv jezdce ze soutěže, 
kterou posuzuje, za projevy neúcty ze strany jezdce nebo za protiprávní 
jednání, kterého se jezdec dopustil, nebo za neprofesionální chování. 

311.19. Sbor rozhodčích je jedinou osobou oprávněnou rozhodnout, zda-li jezdec 
předvedl pattern tak jak bylo předepsáno. 
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311.20. Sbor rozhodčích má možnost nabídnout jezdci náhradní jízdu v případě, že 
se domnívá, že jezdec nemohl dokončit pattern z důvodů, které byly mimo 
jezdcovu kontrolu. V takovém případě oznámí president sboru rozhodčích 
bez odkladu tuto skutečnost organizačnímu výboru (OC). 

311.21. Kopie scoresheetů by měly být vyvěšeny do jedné hodiny po skončení 
soutěžní třídy. Originály scoresheetů musí být doručeny do kanceláře FEI 
společně s výsledky mistrovství a finále. 

Article 312Article 312Article 312Article 312 PPPPRERERERE----CHECKCHECKCHECKCHECK    A/A/A/A/NEBONEBONEBONEBO    PPPPOSTOSTOSTOST----CHECKCHECKCHECKCHECK.... 

312.1. Organizační výbor má právo použít kontrolu koní a jejich výstroje před 
soutěžní jízdou (pre-check) nebo po této jízdě (post-check) nebo obojí. Pre-
check systém nemůže být použit, pokud se jedná o soutěž s jedním 
rozhodčím. Když je použit pre-check, je důrazně požadováno, aby byl 
k dispozici uzavřený prostor, v němž již zkontrolovaní soutěžící budou čekat, 
než vstoupí do soutěžní arény. Když je použit pre-check, bude za krev 
zjištěnou na koni nebo za jakýkoliv projev špatného zacházení s koněm 
uděleno „no score“. Jestliže bude při pre-checku zjištěno použití nedovolené 
výstroje neobdrží jezdec „no-score“, pokud je schopen zajistit nápravu bez 
zdržení třídy. Jestliže již zkontrolovaný kůň opustí stanovený prostor před 
vstupem do arény, musí rozhodčí pro kontrolu výstroje koně překontrolovat 
znovu. V tomto sytému by měli být první dva koně překontrolovány asi 8-10 
minut před zahájením třídy. Navrhuje se, aby rozhodčí pro pre-check, 
jakmile zkontroluje první tři koně, pokračoval v kontrole všech koní, kteří 
přicházejí nahradit odhlášené koně. To vyžaduje, aby rozhodčí sledoval 
v jednom okamžiku pouze dva koně, ale byl připraven ihned nahradit koně, 
který se nedostavil. Současně toto dává každému jezdci čas na získání klidu 
a soustředění se, i dává jezdci možnost odstranit problematickou výstroj. 
Před vstupem do arény musí každá kůň naposledy projít kolem inspekce. 
Když je použit systém pre-check, jsou všichni rozhodčí povinni ohlásit každý 
případ nevhodného zacházení s koněm v aréně. Pokud hodnotící rozhodčí 
ohlásí „no score“, měl by požadovat, aby jezdec předstoupil opět k inspekci. 
Je-li uděleno „no score“, může jezdec toto rozhodnutí přijmout nebo 
odmítnout. Pokud odmítne, budou k posouzení přiznáni ostatní rozhodčí, 
jakmile to je možné. 

312.2. Pokud je použit pre-check výstroje, kůň, který ukončil jízdu, bude 
překontrolován rozhodčím pro kontrolu výstroje, při návratu na opracoviště. 
Jestliže rozhodčí zjistí na koni krev, přivolá stewarda, aby zůstal u koně až 
do příchodu presidenta sboru rozhodčích, který koně znovu překontroluje. Až 
do jeho příchodu se koně nesmí nikdo dotknout. 

312.3. V případě použití post-check, všichni jezdci musí sejmout a předložit uzdění 
ke kontrole určenému rozhodčímu ihned po ukončení jízdy v aréně nebo 
v její blízkosti. Porušení tohoto pravidla bude znamenat udělení „no score“. 

N1 Na národních soutěžích bude vždy aplikován post-check. 
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Article 313Article 313Article 313Article 313 VVVVETERINÁRNÍETERINÁRNÍETERINÁRNÍETERINÁRNÍ    IIIINSPEKCENSPEKCENSPEKCENSPEKCE    AAAA    ZKOUŠKYZKOUŠKYZKOUŠKYZKOUŠKY 

Veterinární inspekce a zkoušky musí být provedeny v souladu s požadavky Všeobecných 
pravidel. 

 

Article 314Article 314Article 314Article 314 TTTTÝRÁNÍ KONÍ, , , , KONTROLA MEDIKACEKONTROLA MEDIKACEKONTROLA MEDIKACEKONTROLA MEDIKACE    a Antia Antia Antia Anti----DopingDopingDopingDoping 

Platí Všeobecná pravidla, Veterinární pravidla, Anti-Doping koní a Kontrola medikace 
(“EADCMR”) a Anti-Dopingová pravidla pro sportovce (“ADRHA”). 

Article 315Article 315Article 315Article 315 PassportyPassportyPassportyPassporty 

Platí Všeobecná pravidla a Veterinární pravidla.  
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Article 316Article 316Article 316Article 316 PatternyPatternyPatternyPatterny 

316.1. Patterny schválené FEI musí být předvedeny, tak jak jsou popsány, nikoliv 
jak jsou nakresleny. Nákres patternu pouze naznačuje, jak bude pattern 
v aréně vypadat. 

316.2. Značky budou umístěny u stěny nebo hrazení arény následovně: 

a. V centru arény. 

b. Nejméně 50' (15 metrů) od konce arény. 

316.3. Tam kde je v patternu určen manévr stop za předepsanou značkou, kůň 
zahájí stop, až když tuto značku mine. 

316.4. Každý pattern je nakreslen tak, aby spodní část nákresu představovala část 
arény, kterou jezdci vstupují, a musí být tak ježděn. Pokud má aréna pouze 
jeden vstup uprostřed dlouhé strany arény, je tato strany reprezentována 
pravým okrajem nákresu patternu. 

316.5. Všichni koně jsou posuzováni od jejich vstupu do arény až do ukončení 
posledního manévru. Každé provinění před zahájením patternu bude 
hodnoceno přiměřeně závažnosti. 

316.6. Všechna rozhodnutí rozhodčích jsou konečná. 


