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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 vytrvalosti (včetně příloh, které jsou nedílnou součástí) jsou platná od 1. ledna 2021.
Ostatní texty týkající se stejného předmětu (jiná vydání a všechny ostatní oficiální dokumenty) dříve
vydané‚ pozbývají platnost od tohoto data.
Ustanovení v těchto pravidlech vytrvalosti nahrazují všechna předchozí FEI pravidla vytrvalosti a vztahují se
na všechny mezinárodní závody vytrvalosti, které se konají od 1. července 2020 1. ledna 2021. Některá
přechodná opatření jsou popsána v Článku 842.
Jízda na koni a zdraví a pohoda koně jsou základem vytrvalostního ježdění. Vytrvalost je testem schopnosti
Sportovce bezpečně provést koně tratí vytrvalostního závodu. Je zkouškou výdrže a kondice Sportovce a
koně na trati, vzdálenosti, terénu, povětrnostních podmínek a času bez ohrožení pohody a zdraví koně.

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.
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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) Doping a medikace
Doping 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 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 800: PRAVIDLA A PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA MEZINÁRODNÍ ZÁVODY VYTRVALOSTI
800.1. Všechny mezinárodní závody vytrvalosti, včetně závodů CEI, CEIO a mistrovství (závodů), se řídí a
musí být organizovány v souladu s následujícími pravidly (každé ve znění aktuálních předpisů): těmito
Pravidly vytrvalosti, FEI Stanovami, FEI Všeobecnými pravidly, FEI Veterinárními pravidly, FEI/ČJF
Kodexem chování, FEI Pravidly kontroly dopingu a medikace koní, FEI Antidopingovými pravidly pro
Sportovce a dalšími pravidly, předpisy nebo dokumenty vydanými FEI, které se vztahují na
mezinárodní závody vytrvalosti.
NÚ: Na NZ dle PJS a dokumentů ČJF.
800.2. Registrací u FEI, odesláním přihlášky na závody a/nebo jakoukoliv účastí na závodech musí Sportovci,
trenéři, majitelé, doprovodný personál, týmy, vedoucí družstev, Národní federace a další zúčastněné
osoby dodržovat FEI pravidla a předpisy, a to nejen v průběhu samotných závodů, ale také během
jejich přípravy; za dodržování pravidel jsou zodpovědní a v případě jejich porušení ponesou následky.
800.3. Kromě dodržování FEI pravidel a předpisů musí závody vytrvalosti, které jsou pořádány jakou součást
regionálních her (a účastníci těchto závodů) splňovat požadavky stanovené příslušnou organizací pro
regionální hry přidružené k MOV.
800.4. Aniž by byla dotčena obecnost článku 800.2., tato Pravidla rozeznávají zejména dvě odlišné role,
spojené s přípravou a účastí koní na závodech:
800.4.1. Trenér je osoba, která odpovídá za fyzickou i psychickou přípravu koně na soutěž (což
zahrnuje určení vhodného tréninku, výživy a veterinární péče o koně).
800.4.2. Sportovec (který může být také trenérem) je osoba, která na koni v soutěži jede.
800.5. Je osobní a nepředatelnou odpovědností každé osoby, která se jakkoliv účastní závodů, včetně
každého Sportovce a každého trenéra, seznámit se se všemi FEI pravidly a předpisy, včetně
aktualizovaných znění. Každý Sportovec a každý trenér musí rovněž zajistit, aby se s těmito pravidly
seznámil každý člen doprovodného personálu a jakákoliv jiná spolupracující osoba. Neznalost těchto
požadavků neomlouvá v případě jakéhokoliv jejich porušení.
ČLÁNEK 801: POHODA A ZDRAVÍ KONĚ
801.1. Pohoda a zdraví koně ve vytrvalosti jsou prvořadou prioritou: pro ochranu pohody, zdraví a
bezpečnosti koně musí být učiněno maximum. Tento zásadní princip je nejdůležitější odpovědností
všech osob účastnících se závodů, včetně Sportovců, trenérů, majitelů, ošetřovatelů, doprovodného
personálu, týmů, vedoucích družstev a funkcionářů. Každý, kdo se účastní jakýchkoliv závodů a
zastává jakoukoliv funkci, je povinen přísně dodržovat jak literu, tak ducha Článku 801 a FEI/ČJF
Kodex chování.
801.2. Kromě uvedeného v Článku 801.1:
801.2.1. Sportovec a trenér musí mít znalosti o účinném a bezpečném využívání koně a musí vždy
dbát na bezpečnost lidí i koní.
801.2.2. Sportovec je odpovědný za bezpečné vedení svého koně v průběhu soutěže, s přihlédnutím
k povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem tak, aby nebyla ohrožena pohoda a
zdraví koně.
801.2.3. Sportovec a trenér nesmí přihlásit koně nebo ho držet v soutěži, pokud je kůň nemocný
nebo zraněný nebo pokud jsou mu podávány léky, které by nepříznivě snížily nebo zvýšily
jeho způsobilost soutěžit.
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801.2.4. Přihlášením do soutěže dává majitel koně souhlas s veterinárním ošetřením, které je podle
názoru Ošetřujícího veterináře potřebné k zajištění pohody a zdraví koně a k přepravě koně
do určeného veterinárního zařízení k dalšímu vyšetření, léčbě nebo monitorování, pokud to
bude považováno za nutné.
801.3. FEI má nulovou toleranci vůči jakémukoliv zneužívání a týrání koně:
801.3.1. Nedodržení Článku 801 a/nebo FEI/ČJF Kodexu chování může být považováno za zneužívání
a týrání koně.
801.3.2. Jakýkoliv čin nebo zanedbání na závodech, které podle názoru Sboru rozhodčích vede k
týrání nebo zneužívání koně, bude mít za následek udělení Žluté výstražné karty a
diskvalifikaci a může vyústit také v další sankce, stanovené ve FEI Všeobecných pravidlech.
NÚ: Na NZ se Žlutá výstražná karta nepoužívá.
801.3.3. Jakékoliv zneužívání nebo týrání koně, které se odehraje mimo závody, podléhá sankcím
stanoveným ve FEI Všeobecných pravidlech.
NÚ: Řešeno dle PJS a Disciplinární řád.
801.3.4. Neohlášení zneužívání nebo týrání koně je považováno za porušení FEI pravidel a předpisů
a vyústí v udělení příslušných trestů.
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KAPITOLA II – SOUTĚŽ
ČLÁNEK 802: KATEGORIE FEI VYTRVALOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
802.1. Mezinárodní vytrvalostní soutěže jsou zaznamenány ve FEI kalendáři a dělí se na:
802.1.1. CEI – mezinárodní závody ve vytrvalostním ježdění
802.1.2. CEIO – oficiální mezinárodní závody ve vytrvalostním ježdění
802.1.3. Mistrovství (a testovací závody pro tato mistrovství) a Hry; a
802.1.4. CEN/CEI – kombinované národní a FEI závody
802.2. CEI:
802.2.1. CEI mají pouze oficiální klasifikaci jednotlivců. Na rozdíl od CEIO nemají oficiální klasifikaci
družstev. Organizační výbor může podle svého uvážení umožnit Sportovcům soutěžit na CEI
v družstvu tří až pěti Sportovců, kteří nemusí být nutně stejné národnosti (podrobnosti jsou
uvedeny ve schváleném rozpisu závodů), ale není to bráno jako oficiální soutěž družstev.
Každý člen družstva bude pro účely oficiální klasifikace považován za jednotlivého
Sportovce. Počet družstev, která mohou být sestavena, je na uvážení Organizačního
výboru.
802.2.2. CEI mohou být vypsány zároveň s dalšími národními nebo FEI schválenými seriály a
programy, a to po schválení FEI a po konzultaci s FEI Technickou komisí vytrvalosti.
802.3. CEIO:
802.3.1. CEIO mají oficiální klasifikaci jednotlivců a oficiální klasifikaci družstev.
802.3.2. Každý národ může sestavit pouze jedno družstvo. Aby mohla být soutěž považována za
oficiální soutěž družstev, jsou zapotřebí minimálně tři družstva. Každé družstvo musí tvořit
minimálně tři a maximálně pět dvojic Sportovec-kůň.
802.4. Mistrovství a Hry:
802.4.1. Mistrovství (a Hry) mají oficiální klasifikaci jednotlivců a oficiální klasifikaci družstev (vyjma
Mistrovství mladých koní, kde je pouze oficiální klasifikace jednotlivců). Pro soutěže
družstev platí ustanovení Článku 802.3.2.
802.4.2. Mistrovství zahrnuje:
a) 1* Mistrovství v délce minimálně 100 km a maximálně 119 km v jednom dni;
b) 2* Mistrovství mladých koní v délce minimálně 120 km a maximálně 130 km v jednom
dni;
c) 2* Mistrovství juniorů a mladých jezdců v délce minimálně 120 km a maximálně 130
km v jednom dni;
d) 2* Mistrovství seniorů v délce minimálně 120 km a maximálně 139 km v jednom dni;
e) 3* Mistrovství seniorů v délce 160 km v jednom dni.
802.4.3. Mistrovství seniorů nebo juniorů/mladých jezdců mohou být organizována na regionální,
kontinentální nebo světové úrovni nebo jako Hry. Více informací viz FEI Všeobecná
pravidla.
802.5. Testovací závody před mistrovstvím:
802.5.1. K zajištění hladkého průběhu mistrovství FEI Technická komise vytrvalosti bude požadovat
(pro 3* mistrovství) a může požadovat (pro všechna ostatní mistrovství) po organizátorovi,
aby uspořádal testovací závody přibližně 12 měsíců před konáním mistrovství (aby bylo
zajištěno, že testovací závody proběhnou přibližně ve stejnou roční dobu a za podobných
podmínek jako mistrovství). Testovací závody musí mít:
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a) stejnou (nebo podobnou) vzdálenost, trať a funkcionáře jako mistrovství; a
b) stejného poskytovatele služeb na časomíru, zpracování dat a měření srdeční frekvence.
802.5.2. O tom, zda testovací závody splňují výše uvedená kritéria, rozhodne FEI Technická komise
vytrvalosti. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
802.5.3. Veškeré změny v podmínkách pořádání mistrovství podle Článku 802.5.1 provedené po
konání testovacích závodů musí být schváleny FEI Technickou komisí vytrvalosti a FEI
oddělením vytrvalosti a mohou podléhat také schválení FEI.
802.5.4. Pokud Organizační výbor nezrealizuje zkušební závody nebo je zorganizuje tak, že nesplňují
výše uvedené požadavky nebo požadavky stanovené v příslušné hostitelské smlouvě, může
FEI Organizačnímu výboru odebrat přidělení mistrovství.
802.6. Kombinované národní a FEI závody:
802.6.1. Na žádost příslušné Národní federace může FEI schválit FEI závody v kombinaci s národními
závody. Pokud jsou schváleny, musí mít v přihlášených účastnících dvojice startující na CEI
přednost před dvojicemi startujícími na CEN.
802.6.2. Národní i FEI soutěže mohou začít současně, pokud o to požádá Organizační výbor a se
souhlasem Technického delegáta a Prezidenta sboru rozhodčích NÚ: hlavního rozhodčího,
v souladu s maximálním možným počtem startujících dle Článku 847 a za předpokladu, že
nebude ohrožena pohoda a zdraví koní a bezpečnost Sportovců.
802.6.3. Při jakýchkoliv kombinovaných národních a FEI závodech nesmí dvojice startující
v národních soutěžích poskytovat pomoc (krokování, opracování atd.) dvojicím startujícím
v FEI soutěžích. Poskytovaná pomoc by mohla znamenat nespravedlivou výhodu. Porušení
tohoto článku bude mít za následek diskvalifikaci obou dvojic.
ČLÁNEK 803: ÚROVNĚ ZÁVODŮ
803.1. Závody CEI, CEIO a mistrovství jsou rozděleny do tří hvězdičkových úrovní (3* jsou nejvyšší):
803.1.1. 1*: Jednodenní soutěže v délce 100–119 km;
803.1.2. 2*: Jednodenní soutěže v délce 120–139 km nebo dvoudenní soutěže v délce 70-89 km;
803.1.3. 3*: Jednodenní soutěže v délce 140–160 km nebo dvoudenní soutěže v délce 90-100 km
nebo tří a vícedenní soutěže v délce 70–80 km.
803.2. Požadavky stanovené pro závody CEI dané hvězdy platí i pro závody CEIO dané hvězdy, pokud není
uvedeno jinak.
803.3. Po konzultaci s FEI technickou komisí vytrvalosti, Organizačním výborem a příslušnými Národními
federacemi stanoví FEI požadavky jaké úrovně CEI se vztahují na závody, které nejsou uvedeny
v Článku 803.1.
803.4. FEI může stanovit zvláštní kategorie závodů v případě nově vznikajících programů v rozvojových
zemích, resp. regionech nebo pro účely výzkumu budoucích potřebných změn těchto pravidel. FEI
může určit takové požadavky na úrovni hvězd CEI na tyto akce (včetně požadavků na funkcionáře a
způsobilost k účasti), které považuje za vhodné bez ohledu na délku tratě na závodech. V takových
případech bude FEI průběžně vyžadovat informace od Národních federací a technických komisí.
NÚ: Všichni Sportovci a koně, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli soutěže schválené ČJF, musí být registrováni u
ČJF podle Všeobecných pravidel ČJF.
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
S

55–79 km
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.
Pro všechny kategorie národních soutěží platí, že ve všech veterinárních kontrolách musí být TF do 64/ min
do 15 min po projetí cílem etapy, v závěrečné kontrole 64/min do 20 min po projetí cílem soutěže.
Mistrovské soutěže včetně MČR lze vyhodnotit v rámci otevřených soutěží.
ČLÁNEK 804: ROZPIS SOUTĚŽE
804.1. Rozpis soutěže musí být schválen FEI v souladu s FEI Všeobecnými pravidly. Po schválení bude rozpis
FEI zveřejněn.
804.2. V rozpisu soutěže musí být (minimálně) uvedeno: (i) kategorie závodů, (ii) definitivní termín
přihlášek, (iii) startovné, (iv) požadavky na minimální váhu, (v) celková délka trati, délka a počet kol
na trati, (vi) popis trati (včetně převýšení), (vii) počet a umístění zastávek s ošetřovateli a zastávek
s vodou pro koně, (viii) omezení rychlosti (pokud je), (ix) časový limit (celkový a pro každou etapu), (x)
místo a čas startu, (xi) pravidla startu, (xii) způsob značení trati, (xiii) proces ve veterinárních
uzávěrách, (xiv) povinné přestávky, (xv) způsob klasifikace a (xvi) ceny.
804.3. Rozpis soutěže by měl také obsahovat administrativní pokyny pro účastníky (doprava, 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).
ČLÁNEK 805: MINIMÁLNÍ HMOTNOST
805.1. Hmotnost Sportovců musí odpovídat následujícím požadavkům na minimální hmotnost včetně
jezdecké výstroje, kromě uzdečky:
ZÁVODY

MINIMÁLNÍ HMOTNOST

MLADÝ JEZDEC/JUNIOR
SOUTĚŽE A MISTROVSTVÍ MLADÝCH
JEZDCŮ/JUNIORŮ

60 KG

SENIOR
CEI 1* A CEI 2*

70 KG

CEI 3*

75 KG

CEIO A MISTROVSTVÍ

75 KG
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805.2. Pokud Junioři nebo Mladí jezdci startují v seniorských soutěžích, musí splnit požadavky na minimální
hmotnost pro kategorii Seniorů.
805.2.1. Požadavky týkající se minimální hmotnosti:
805.2.2. Organizační výbor musí zajistit spolehlivou váhu s možností rekalibrace.
805.2.3. Sportovec si musí udržet minimální hmotnost po celou dobu soutěže a všech kol trati
(včetně jízdy na koni nebo vedení koně na trati).
805.2.4. Zvážení musí být provedeno před zahájením soutěže a (je-li to požadováno FEI
funkcionářem) po dokončení soutěže. Převážení může také na žádost FEI funkcionáře
proběhnout náhodně kdykoli během soutěže.
805.2.5. Pokud Sportovec nesplní požadavky na minimální hmotnost nebo se nedostaví ke zvážení,
bude diskvalifikován.
NÚ: Ve všech seniorských mistrovských soutěžích musí být minimální hmotnost Sportovce 70 kg a to včetně
výstroje. Ve všech juniorských mistrovských soutěžích, které jsou vyhodnocovány v rámci otevřené soutěže,
musí být minimální hmotnost Sportovce 60 kg a to včetně výstroje.
V seniorských soutěžích stupně T je minimální hmotnost Sportovce 70 kg.
V S a ST soutěžích jsou povoleny alternativní váhové kategorie, které musí být jednoznačně uvedeny
v rozpisu. V soutěžích do stupně ST včetně nemusí být hmotnost Sportovce stanovena.
ČLÁNEK 806: JEDEN KŮŇ V SOUTĚŽI
Žádný Sportovec se nesmí žádné soutěže zúčastnit s více než jedním koněm.
ČLÁNEK 807: ZPŮSOB STARTU
807.1. S výjimkou Článku 807.2. musí proběhnout v první den soutěže (týká se vícedenních soutěží) nebo v
den soutěže (týká se jednodenních soutěží) hromadný start. Koně nesmí překročit startovní čáru před
vydáním signálu.
807.2. Pro jednodenní CEI 1* může být použit postupný start, pokud je přihlášeno alespoň 50 dvojic a za
předpokladu, že mezi startem první a poslední dvojice neuplyne více než jedna hodina.
807.3. Ve vícedenních soutěžích lze hromadný nebo postupný start použít v kterýkoli den (dny) následující
po prvním dni. Pokud je použit postupný start, dvojice pak startují v takových časových intervalech, v
jakých dokončily předchozí den. Tak se postupuje až do doby (např. 1 hodinu), kterou určí Prezident
sboru rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí a Technický delegát v součinnosti s Organizačním výborem.
Následně zbývající dvojice startují hromadně.
807.4. Pokud dvojice odstartuje nesprávným způsobem (např. překročí startovní čáru v prvním kole před
zazněním signálu nebo nedodrží povinnou přestávku v dalších kolech), musí se pod hrozbou
diskvalifikace vrátit a odstartovat znovu. Čas startu dvojice zůstane zaznamenán podle původního
startovního signálu.
807.5. Čas startu se dvojici, která se nedostaví na start soutěže, zaznamenává jakoby startovala včas. Žádná
dvojice nemůže odstartovat více než 15 minut po oficiálním startovním času pod trestem
diskvalifikace.
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ČLÁNEK 808: MĚŘENÍ A ZÁZNAM ČASU
808.1. Čas je počítán od okamžiku znamení ke startu až po okamžik, kdy dvojice projede cílovou čárou.
Organizační výbor musí zajistit, aby každé soutěžní dvojici byl čas startu a cíle každé z etap přesně
vyznačen a zaznamenán kvalifikovanými osobami (používajícími synchronizované časomíry).
808.2. Pokud jsou za měření času odpovědní komisaři a/nebo časoměřiči, musí zaznamenat čas každé
dvojice na začátku a na konci každého kola a etapy.
808.3. Každá dvojice je po každé etapě vybavena časovou kartou nebo odpovídající spolehlivou náhradou.
808.4. Pokud je pro měření času užívána jako prvotní některá z elektronických metod (doporučeno pro CEI
3*, CEIO a mistrovství), musí Organizační výbor zajistit náhradní zdroj energie a zálohovací
záznamové zařízení pro časomíru a všechny zaznamenávané informace pro případ výpadku
elektrického proudu.
ČLÁNEK 809: HODNOCENÍ
809.1. Prohlídky koní: pouze dvojice, u kterých kůň prošel všemi prohlídkami ve všech fázích soutěže,
budou zařazeny do závěrečného hodnocení.
809.2. Hodnocení jednotlivců: bez ohledu na pořadí a způsob startu musí každý Sportovec absolvovat celou
soutěž, jako by soutěžil sám na čas, s přihlédnutím ke trati, vzdálenosti, terénu a počasí bez ohrožení
pohody a zdraví koně. Vítězem se stane dvojice, která dokončí trať v nejkratším čase, za splnění všech
požadavků (včetně požadovaného omezení rychlosti a požadavků na minimální hmotnost) a
absolvování všech prohlídek koně, kontroly medikace a jakýchkoliv dalších zavedených opatření
k ochraně bezpečnosti koně a Sportovce v souladu s FEI pravidly a předpisy.
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.
809.3. Hodnocení družstev:
809.3.1. Pokud Národní federace vyšle tři a více dvojic, jsou dvojice způsobilé pro hodnocení
jednotlivců a družstev a umístění/ocenění. 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
809.3.2. Pokud Národní federace vyšle méně než tři dvojice nebo jsou hodnoceny méně než tři
dvojice jednoho družstva, takové družstvo se nezařazuje do hodnocení družstev, i pokud
zůstanou neobsazené medailové pozice. Dvojice budou hodnoceny pouze jako jednotlivci.
809.3.3. Na Světové jezdecké hry se vztahuje hodnocení družstev podle Článku 809.3.
809.3.4. Pokud bude kterákoliv dvojice, jejíž výsledek se započítává do hodnocení družstva
diskvalifikována, hodnocení celého družstva je neplatné. Tato skutečnost neovlivňuje
individuální hodnocení ostatních dvojic v daném družstvu.
809.4. Mrtvý závod: Jestliže dvě nebo více soutěžních dvojic, které odstartovaly ve stejný čas, dosáhnou
stejného celkového času jízdy, musí Sbor rozhodčích (s asistencí komisařů) rozhodnout, která dvojice
projela cílovou čárou jako první (na základě pohledu nebo foto/video důkazu) a tato dvojice bude
určena jako vítěz. Neměl by existovat nerozhodný výsledek.
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809.5. Nekvalifikování se, diskvalifikace, odvolání a odstoupení
809.5.1. Nekvalifikování se do další etapy nebo do konečného hodnocení nastává, když je dvojice
vyloučena ze soutěže pro neschopnost úspěšně absolvovat veterinární prohlídku, dokončit
celou trať jak je požadováno, splnit všechny časové limity soutěže nebo jako výsledek
dalších „FTQ“ podmínek specifikovaných v Příloze 3.
809.5.2. Diskvalifikace nastává, pokud je dvojice vyloučena ze soutěže nebo závodů (nebo jsou její
výsledky následně vymazány po soutěži/závodech) za porušení pravidel vytrvalosti nebo
jiných FEI pravidel a předpisů nebo rozpisu závodů.
809.5.3. Odvolání nastává, pokud se Sportovec rozhodne nestartovat v soutěži (aniž by byl ze
soutěže vyloučen) před první veterinární prohlídkou před jízdou.
809.5.4. Odstoupení nastává, pokud se Sportovec rozhodne (aniž by byl ze soutěže vyloučen)
nepokračovat v soutěži poté, co jeho kůň absolvuje první veterinární prohlídku před jízdou,
za předpokladu, že se tak stane (i) před průjezdem dvojice startovní čarou, (ii) na konci
etapy, kterou dvojice úspěšně dokončila společně s předchozími etapami, včetně
povinných/vyžadovaných veterinárních opakovaných kontrol (kůň musí být u každé
prohlídky shledán způsobilým pokračovat v soutěži).
ČLÁNEK 810: STAŽENÍ ZE SOUTĚŽE
810.1. Všichni koně stažení (dobrovolně nebo jinak) ze soutěže musí být okamžitě předvedeni ke kontrole
buď před FEI Veterinární komisi nebo FEI Ošetřující veterinární komisi, pokud Prezident veterinární
komise, Prezident ošetřující veterinární komise a Zahraniční veterinární delegát neschválí okamžitý
převoz koně ze soutěžního prostoru na smluvní veterinární kliniku. Výsledek prohlídky je zapsán do
veterinárních záznamů koně. Nedodržení tohoto článku bude mít za následek udělení Žluté výstražné
karty Sportovci a trenérovi, diskvalifikaci dvojice, uložení povinné doby odpočinku pro koně v délce
60 (šedesáti) dnů a udělení trestných bodů podle Článku 864.
NÚ: Na NZ se Žlutá výstražná karta nepoužívá.
810.2. Dvojice, která je z jakéhokoli důvodu diskvalifikována nebo označena „FTQ“, musí okamžitě opustit
trať a nesmí na trati pokračovat. To je možné pouze pokud neexistuje jiná schůdná alternativa (a
tento postup musí být schválen členem Sboru rozhodčích, nebo, pokud není k dispozici, komisařem).
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.
NÚ: Koně nesmí opustit soutěžní prostor před vyhlášením výsledků soutěže bez výslovného souhlasu
hlavního rozhodčího.
ČLÁNEK 811: INFORMAČNÍ SCHŮZKA PŘED ZAHÁJENÍM ZÁVODŮ
811.1. Před zahájením všech CEI závodů musí být zorganizována rozprava, která je povinná pro všechny
Sportovce, trenéry, vedoucí družstev, funkcionáře a veterináře. Účast je doporučena pro pomocníky.
811.2. Pro mistrovství (a testovací závody pro mistrovství) musí být rozprava vedena v anglickém jazyce. Pro
rozpravu před závody CEI není určen povinný jazyk.
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ČLÁNEK 812: VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY A OŠETŘENÍ
Ustanovení o veterinárních prohlídkách a ošetření v průběhu soutěží jsou uvedeny v Příloze 5 a v FEI
Veterinárních pravidlech.
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KAPITOLA III – TRAŤ/SOUTĚŽNÍ PROSTOR
ČLÁNEK 813: SOUTĚŽNÍ PROSTOR
813.1. Soutěžní prostor zahrnuje všechna místa, kde probíhá soutěž a veterinární prohlídky, včetně:
813.1.1. tratě (rozdělené na kola a etapy, viz popis v rozpisu soutěže a plán trati viz Články 814, 815
a 817-20);
813.1.2. stanovišť pomocníků (určená místa na trati, kde mohou pomocníci asistovat své dvojici,
specifikováno v rozpisu soutěže, viz Článek 822.4.1.);
813.1.3. veterinárních uzávěr (určený prostor, kde dvojice musí po každém kole zastavit k prohlídce
koně a povinné přestávce a které zahrnují následující):
a) prostor pro odpočinek (prostor, kde po ukončení každého kola může kůň odpočinout
před vstupem do veterinárního prostoru k prohlídce, viz Článek 816);
b) veterinární prostor (vlastní prostor veterinární prohlídky, kterou musí kůň podstoupit
po každém kole, viz Článek 816.3); a
c) prostor pro přestávku (prostor, kde může kůň odpočinout po prohlídce a kde splní
povinnou přestávku, viz Článek 816.8 a 816.10).
813.2. Přístup do soutěžního prostoru:
813.2.1. Přístup do soutěžního prostoru může být omezen jak je stanoveno ve FEI Pravidlech
vytrvalosti, FEI Veterinárních pravidlech a dalších FEI pravidlech a předpisech, rozpisu
soutěže a dle oznámení Sboru rozhodčích.
813.2.2. S ohledem na Články 816.4 (další omezení pro veterinární prostor) a 813.2.1 je maximální
povolený počet pomocníků v soutěžním prostoru 4 (čtyři) na jednoho koně.
813.3. Požadovaná identifikace v soutěžním prostoru:
813.3.1. Dvojice (Sportovec a kůň) a jejich pomocníci musí po celou dobu přítomnosti v soutěžním
prostoru označeni stejným číslem, které musí být jasně viditelné z dálky.
813.3.2. Každá osoba vstupující do veterinárního prostoru musí být jasně a oficiálně identifikována
Organizačním výborem (např. visačkou). Tyto osoby musí nosit identifikaci po celou dobu
přítomnosti ve veterinárním prostoru. Každá osoba, která doprovází ve veterinárním
prostoru koně, musí být identifikovatelná stejným číslem, jako má kůň.
813.3.3. Na mistrovstvích musí být jasně a oficiálně identifikovány Organizačním výborem vedoucí
družstva a týmový veterinář (např. visačkou). Tyto osoby musí nosit identifikaci po celou
dobu přítomnosti v soutěžním prostoru.
813.3.4. Pokud osoba není v soutěžním prostoru identifikovatelná, může být ze soutěžního prostoru
vykázána, s uvalením dalších příslušných sankcí. Pokud osoba pomáhající Sportovci nebo
koni nemá řádnou identifikaci nebo odpovídající číslo, je taková pomoc považována za
nedovolenou pomoc podle Článku 822.5.
813.4. Skupiny dvojic: Organizační výbor může viditelným a snadno rozeznatelným způsobem odlišit různé
skupiny dvojic v soutěžním prostoru např. pomocí různě barevných startovních vest, pásek nebo
určitou sérií čísel.
813.5. Koně musí zůstat v zorném poli: Po celou dobu v soutěžním prostoru musí být koně jasně
pozorovatelní pro všechny FEI veterinární funkcionáře, Sbor rozhodčích nebo komisaře. K zakrytí
jakékoliv části koně a/nebo znemožnění pozorování nesmí být použity žádné clony nebo bariéry
jakéhokoliv druhu (včetně bariéry tvořené lidským tělem). Koně nesmí být nakládáni do transportérů
nebo přívěsů za účelem zabránění pozorování. Nedodržení tohoto článku může mít za následek
diskvalifikaci a/nebo udělení Žluté výstražné karty.
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NÚ: Na NZ se Žlutá výstražná karta nepoužívá.
813.6. Opuštění soutěžního prostoru: Pokud je kůň přemístěn ze soutěžního prostoru bez dodržení řádných
postupů (včetně postupů stanovených v Článku 810), budou uplatněny pokuty uvedené v Článku 864.
ČLÁNEK 814: KOLA
814.1. Celková délka trati musí být rozdělena do několika částí (kol).
814.2. Čas kola je počítán od okamžiku, kdy dvojice projede startovní čarou kola do okamžiku, kdy projede
cílovou čarou kola. Do času kola se nezapočítává čas strávený v odpočinkovém nebo veterinárním
prostoru.
814.3. Rychlost kola je průměrná rychlost dvojice, vypočítaná vydělením délky kola časem, který dvojice
potřebuje k dokončení kola.
814.4. Požadavky na kola:
814.4.1. V souladu s Článkem 814.4. a článkem 818.3. určí Organizační výbor délku každého kola
soutěže a musí o počtu kol a jejich délce informovat Prezidenta sboru rozhodčích NÚ:
hlavního rozhodčího, Prezidenta veterinární komise a Zahraničního veterinárního delegáta.
814.4.2. Délka každého kola se může lišit (tzn. kola nemusí mít stejnou délku). Délka každého kola
musí být minimálně 20 km a maximálně 40 km.
814.4.3. Soutěž může být rozložena do jednoho nebo více dní, ale každý den musí v soutěži
proběhnout minimálně tři kola.
814.4.4. V souladu s Článkem 814.4.3. musí mít každá soutěž následující minimální počet kol
v závislosti na délce trati této soutěže:
DÉLKA TRATI

MINIMÁLNÍ POČET KOL

100-119 KM

3 (TŘI)

120-139 KM

4 (ČTYŘI)

140-160 KM CEI 3*

5 (PĚT)

160 KM 3* MISTROVSTVÍ

6 (ŠEST)

814.4.5. Kola nesmí být navržena a postavena pro rychlosti, které zvyšují riziko zranění koní. Stavitel
trati nebo Technický delegát činí ohledně této záležitosti konečné rozhodnutí.
814.4.6. Náročnější část(i) trati by měly být zařazeny na začátku jízdy.
814.4.7. Organizační výbor musí zajistit, aby koně měli alespoň každých 10 km na trati přístup k
vodě.
ČLÁNEK 815: ETAPY
Etapa (nebo čas etapy) zahrnuje čas kola dvojice plus čas povinné přestávky pro koně po resp. kole (viz
Článek 816). Po poslední etapě není žádná povinná přestávka tj. není ani zahrnut její čas.
ČLÁNEK 816: VETERINÁRNÍ UZÁVĚRY
Prostor pro odpočinek
816.1. Po každém kole musí být k dispozici bezpečný prostor, kde si kůň může odpočinout (a snížit svou
tepovou frekvenci na požadované hodnoty) před vstupem do veterinárního prostoru k prohlídce.
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816.2. Čas, který kůň stráví v prostoru pro odpočinek po překročení cílové čáry kola a dokud nepřekročí
vstupní čáru do veterinárního prostoru kde absolvuje veterinární prohlídku, se nazývá „čas
odpočinku. Pokud srdeční frekvence koně překročí maximální parametry srdeční frekvence,
počáteční čas zaznamenaný při vstupu do veterinárního prostoru se vymaže. Pokud je kůň předveden
k opakované kontrole srdeční frekvence, čas se znovu zastaví, když kůň podruhé překročí vstupní
čáru do veterinárního prostoru, a je to tento druhý čas, kdy kůň překročí vstupní čáru do
veterinárního prostoru, který je zaznamenán jako čas odpočinku.
Veterinární prostor
816.3. Koně se musí po konci každého kola podrobit veterinární prohlídce. Pro tento účel musí být zajištěn
bezpečný prostor s omezeným přístupem, který je oddělen od prostoru pro odpočinek a prostoru pro
povinný odpočinek.
816.4. Přístup do veterinárního prostoru: pokud není uvedeno jinak v rozpisu soutěže nebo určeno Sborem
rozhodčích, do veterinárního prostoru mají s koněm přístup maximálně dvě osoby. Na závodech CEI a
mistrovství může do veterinárního prostoru vstoupit i vedoucí družstva nebo týmový veterinář za
předpokladu, že svou přítomnost oznámili Sboru rozhodčích. Každá osoba vstupující do veterinárního
prostoru musí mít jasnou identifikaci v souladu s Článkem 813.3.
816.5. Prohlídka koní:
816.5.1. Prohlídka koně zahrnuje posouzení kondice koně nutné k pokračování v soutěži na základě
tepové frekvence, metabolické stability, posouzení chodů a celkového stavu. Pokud není v
těchto pravidlech uvedeno jinak, všechna hodnocení koně při prohlídce koně musí
provádět stejný veterinář.
816.5.2. Když kůň vstoupí do veterinárního prostoru, musí být ihned veden k určenému veterináři
dle pokynů komisařů a musí neustále vykonávat pohyb vpřed. Ve veterinárním prostoru
musí být vždy dodržována slušnost a respektovány podmínky prohlídek (viz Příloha 9).
816.5.3. Koně mohou být vyžádáni k předvedení k opakované prohlídce před opuštěním veterinární
uzávěry a pokračováním do dalšího kola. (viz Příloha 5).
816.6. Měření tepové frekvence: Tepová frekvence je první parametr, který je v průběhu prohlídky
posouzen. Podrobnosti postupu viz Příloha 5.
816.6.1. 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 minut po průjezdu cílové čáry posledního kola.
816.6.2. Časové limity pro předvedení koně se počítají od okamžiku, kdy dvojice překročí cílovou
čáru kola a zastaví se, když kůň překročí vstupní čáru veterinárního prostoru a je předveden
k prohlídce (pokud kůň musí podstoupit opakovanou kontrolu, je časový limit prezentace
odpočítáván od okamžiku, kdy kůň neprojde první kontrolou tepové frekvence). Pokud je
veterinář odpovědný za kontrolu koně zaneprázdněn kontrolou dalších koní, když dvojice
vstoupí do veterinárního prostoru, pak se čas prezentace pro tuto dvojici zastaví, zatímco
na měření čeká.
816.6.3. Pokud je kůň ze soutěže odvolán před průjezdem cílové čáry kola, musí být ihned
předveden k prohlídce v souladu s Článkem 810. Limity tepové frekvence platí i v tomto
případě.
816.6.4. Pokud je v souladu s Článkem 816.6.6. tepová frekvence koně vyšší než maximální
povolená, kůň může být předveden k opakovanému měření za předpokladu, že se stále
vejde do povoleného časového limitu. Pokud kůň opakovaným měřením neprojde, je
vyloučen (FTQ), viz Příloha 9. Třetí přeměření není povoleno.
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816.6.5. V první veterinární uzávěře za polovinou trati nebo ve třetí veterinární uzávěře (podle toho,
která je dřív) a v každé následující uzávěře musí koně, kteří mají tepovou frekvenci vyšší než
68 tepů za minutu při první kontrole, projít opakovaným měřením a povinnou opakovanou
prohlídkou před povolením startu do dalšího kola.
816.6.6. K poslední prohlídce může být kůň předveden pouze jednou. Kůň, jehož tepová frekvence
překročí při této prohlídce povolený limit, bude označen jako FTQ (viz Příloha 5).
816.6.7. Nedodržení časových limitů k předvedení k prohlídce znamená diskvalifikaci. I za těchto
okolností musí být kůň k prohlídce předveden a kromě diskvalifikace může být označen FTQ
z veterinárních nebo jiných důvodů.
816.7. Metabolický stav, chody a další posouzení: po změření tepové frekvence musí kůň ihned podstoupit
posouzení dalších parametrů (včetně zaklusání) tím samým veterinářem, který měřil tepovou
frekvenci. Podrobnosti viz Příloha 9.
816.8. Přestávka: Po každém kole (kromě kola posledního) musí koně mít povinnou přestávku, která začíná
po skončení odpočinku (viz Článek 816.2.) a trvá určenou dobu, a to následovně:
816.8.1. Délka povinné přestávky v každé veterinární uzávěře (kromě poslední uzávěry v cíli
soutěže) musí odpovídat poměru 1 minuta přestávky na 1 km délky kola, tj. například při
délce kola 35 km musí být přestávka v délce nejméně 35 minut.
816.8.2. Na závodech CEI3* a mistrovstvích musí být alespoň jedna povinná přestávka v délce
nejméně 50 minut. Na všech dalších závodech musí být alespoň jedna povinná přestávka
v délce nejméně 40 minut.
NÚ: neplatí pro soutěž ZM.
816.8.3. Maximální předepsaná délka povinné přestávky v jednodenní soutěži je 60 minut.
NÚ: v soutěžích stupně ST a vyšších musí být nejméně jedna přestávka s délkou nejméně 50 minut.
816.8.4. Pokud jsou vyžadovány povinné opakované prohlídky, povinná přestávka musí být dlouhá
nejméně 40 minut a koně se k ní musí dostavit nejpozději 15 minut před koncem této
povinné přestávky.
816.8.5. Délka povinných přestávek musí být prodiskutována Prezidentem sboru rozhodčích NÚ:
hlavním rozhodčím, Prezidentem veterinární komise a Zahraničním veterinárním
delegátem.
816.9. Úpravy parametrů tepové frekvence, časových limitů a/nebo povinných přestávek za účelem
ochrany zdraví Sportovců a pohody a zdraví koní:
816.9.1. V rozpisu soutěže může být uvedena vyšší/nižší tepová frekvence nebo časové limity, než
jsou uvedená maxima v Článku 816.6.
816.9.2. K zabezpečení ochrany a zdraví Sportovců a pohody a zdraví koní může Prezident Sboru
rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí (po konzultaci s Prezidentem Veterinární komise,
Zahraničním veterinárním delegátem, členy Sboru rozhodčích a Technickým delegátem)
před závody nebo v jejich průběhu:
a) nížit parametry maximální tepové frekvence;
b) zkrátit čas ve veterinárních uzávěrách; a/nebo
c) prodloužit povinné přestávky.
Úpravy jakýchkoliv parametrů musí být oznámeny Sportovcům a/nebo vedoucím družstev
před začátkem kola, kterého se úpravy týkají.
816.9.3. V průběhu soutěže musí Prezident Sboru rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí, Veterinární
komise, Zahraniční veterinární delegát, členové Sboru rozhodčích a Technický delegát
monitorovat okolní podmínky (včetně povětrnostních podmínek a dalších výjimečných
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okolností) a počet koní, kteří byli označeni FTQ při veterinárních prohlídkách. Je jejich
zodpovědností přizpůsobovat a měnit parametry a zajistit ochranu koní.
816.9.4. Pokud jsou parametry sníženy/zkráceny, jak je uvedeno výše, jsou odkazy na vyšší
maximální parametry uvedené v těchto pravidlech aktualizovány odpovídajícím způsobem.
Prostor pro přestávku
816.10. K dispozici musí být bezpečný prostor, kde koně mohou odpočívat po veterinární prohlídce a kde
mohou splnit svou povinnou přestávku. Prostor pro odpočinek a prostor pro přestávku může být
totožný.
ČLÁNEK 817: MAPA TRATI
817.1. Dokončení trati: trať soutěže musí být oficiálně dokončena alespoň sedm dní před začátkem soutěže
a před předáním Sboru rozhodčích musí být schválena Technickým delegátem.
817.2. Plánky, mapy, GPS: Jakmile je trať dokončena a ne později než na rozpravě před soutěží, musí mít
každý Sportovec přístup k:
817.2.1. plánku (nebo mapě) s trasou trati, včetně označení startu/cíle každého kola, povolených
stanovišť pomocníků a zastávek s vodou, veterinárních uzávěr a potenciálních nebezpečí
(na mistrovství musí Organizační výbor zajistit pro každého Sportovce kopii plánku); a
817.2.2. mapě v měřítku minimálně 1:50 000 nebo GPS vybavení.
817.3. Úpravy trati: Po oficiálním schválení trati nesmí být prováděny žádné úpravy bez souhlasu
Technického delegáta a Prezidenta Sboru rozhodčích NÚ: hlavního rozhodčího. Organizační výbor
musí případné úpravy trati ihned bez prodlení oznámit Sportovcům a vedoucím družstev.
NÚ: na všech národních soutěžích musí každý soutěžící obdržet vlastní kopii mapy nebo plánku a to nejlépe
při prezentaci, nejdéle pak při technické poradě
ČLÁNEK 818: TRAŤ, TERÉN A BEZPEČNOST
818.1. Organizační výbor konzultuje se Stavitelem trati (pokud je jmenován) a Technickým delegátem
tvorbu technicky náročné trasy vedené krajinou (limitované terénem a klimatickými podmínkami) s
cílem vyzkoušet vytrvalost a jezdecké schopnosti dvojice, a to bez narušení pohody koně.
818.2. Trať by měla zahrnovat technicky náročné faktory s ohledem na povrch, terén, nadmořskou výšku a
směr. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, měla by trať zahrnovat přirozeně se vyskytující nebo uměle
vytvořené prvky, jako jsou stezky, příkopy, strmá stoupání a klesání, vodní přechody. Je-li to možné,
musí být technicky náročné prvky ponechány v přirozeném stavu, ale musí být v případě potřeby
ošetřeny tak, aby byl zajištěn jejich stejný stav po dobu trvání celé soutěže.
818.3. Terén trati musí splňovat následující:
818.3.1. Terén trati může být upraven pouze v případě, že je to nutné z důvodu zajištění
bezpečnosti Sportovců a pohody a zdraví koní. Trať musí mít minimálně 25 %
nezměněného terénu.
818.3.2. Trasu trati může tvořit maximálně 10 % zpevněných přístupných cest.
818.3.3. Typ terénu a výškové rozdíly musí být jasně popsány v rozpisu 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.
818.4. Cílový prostor posledního kola musí být dlouhý a široký tak, aby umožnil několika koním zároveň
rychlou jízdu bez vzájemného rušení jednoho koně druhým, a musí zabezpečit soutěžícím dostatečný
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prostor pro zastavení za cílovou čárou i v případě sprintu nebo cvalu. Cíl musí být umístěn co nejblíže
prostoru veterinární uzávěry.
818.5. Soutěže jsou organizovány tak, aby umožnily Sportovcům soutěžit vlastním tempem, s ohledem na
příslušná omezení rychlosti a na nepříznivé podmínky a bezpečnost:
818.5.1. Pokud nastanou nepříznivé podmínky nebo jiné okolnosti, jako jsou extrémní povětrnostní
podmínky, které by mohly ohrozit dvojice bezpečně absolvovat závod, Prezident sboru
rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí a Prezident veterinární komise mohou po konzultaci
s Organizačním výborem a Zahraničním veterinárním delegátem vyžádat povinné zastávky
nebo stanovit maximální čas pro kolo/etapu a/nebo časy uzavření veterinárních uzávěr, aby
zajistili že jednotlivé dvojice mezi sebou příliš nezaostanou a zajistili zdraví a pohodu koní a
bezpečnost Sportovců.
818.5.2. Pokud se vyskytnou okolnosti ohrožující bezpečnost na trati, může Organizační výbor
vyžádat v závislosti na daných okolnostech, s ohledem na určitou trať a denní dobu, po
konzultaci s Technickým delegátem povinné zastávky nebo určit úseky trati, kde bude
kontrolováno omezení pohybu koně a/nebo rychlosti.
ČLÁNEK 819: ZNAČENÍ TRATI
819.1. Značení trati musí být provedeno jasným a jednoduchým způsobem, aby bylo naprosto mimo
jakoukoli pochybnost, kudy pokračovat v jízdě. Každých 10 km musí být označení udávající
vzdálenost, jasně musí být vyznačen start a cíl každého kola. Značkami mohou být praporky, fábory,
ukazatele, vápno, barva atd.
819.2. Pokud si je Organizační výbor vědom možné zkratky na trati, musí na takovém místě zajistit komisaře,
který místo proti případnému zneužití dvojicemi ohlídá.
819.3. Značení musí být respektováno, porušení může znamenat vyloučení dvojice.
ČLÁNEK 820: POSTUP NA TRATI
820.1. Dvojice musí dokončit celou trasu trati ve správném pořadí a směru podle vyznačení na mapě dle
odst. 820.2. Pokud toto dvojice poruší, bude diskvalifikována.
820.2. Pokud dojde k omylu na trati, Sbor rozhodčích může (na základě svého uvážení, zda je to možné)
dvojici povolit omyl opravit z místa začátku omylu. Pokud není omyl opraven, dvojice je
diskvalifikována. Pokud Sbor rozhodčích usoudí, že oprava omylu není proveditelná a/nebo
v nejvyšším zájmu koně, může dvojici určit náhradní trasu stejné vzdálenosti ve stejném terénu.
Náhradní trasa proběhne ve stejném kole tak, aby dvojice projela veterinární uzávěrou ve správném
pořadí a v časovém limitu. V takovém případě získá dvojice certifikát o dokončení s označením
„dokončil – neklasifikován“. Dvojice se nemůže ucházet o cenu kondice a není hodnocena ani jako
jednotlivec ani jako člen družstva.
ČLÁNEK 821: ODLOŽENÍ/ZRUŠENÍ ZÁVODŮ
821.1. Závody mohou být odloženy a/nebo zrušeny, jak je stanoveno ve FEI Všeobecných pravidlech.
Organizačním výborům se doporučuje vzít v úvahu možnou potřebu odložit (až o 30 hodin),
přesunout a/nebo zrušit závody a evakuovat místo konání. V případě CEIO a mistrovství by
Organizační výbor měl zahrnout informace o této možné situaci do rozpisu soutěže.
821.2. Rozhodnutí o odložení a/nebo zrušení závodů musí být bez prodlení oznámeno Sportovcům a/nebo
vedoucím družstev, stejně jako Organizačnímu výboru, týmu zajišťujícímu měření času a všem
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funkcionářům závodů a v každém případě před zahájením soutěže nebo (pokud soutěž už začala)
před zahájením dalšího kola.
ČLÁNEK 822: POMOC NA TRATI & FAIR PLAY
822.1. Sportovec může koně vést nebo ho následovat na trati, ale musí vždy projet v sedle startem a cílem
každého dne soutěže pod trestem diskvalifikace.
822.2. Jakmile dvojice odstartuje, nikdo jiný než Sportovec nesmí na trati vést nebo jet koně. Nedodržení
tohoto pravidla je trestáno diskvalifikací.
822.3. Dvojice, která úmyslně brání jiné dvojici v předjíždění bude diskvalifikována. Smyslem tohoto
opatření není bránit soutěži mezi jednotlivými dvojicemi o umístění, uplatňuje se v situaci, kdy
výrazně pomalejší dvojice (která buď jede pomalým tempem nebo má např. problémy s výstrojí)
blokuje jinou předjíždějící dvojici.
822.4. Povolená pomoc:
822.4.1. V rozpisu soutěže musí být uvedeno, jaká pomoc je dvojicím povolena během soutěže,
v jakých místech na trati a ve veterinární uzávěře. Určená místa na trati, kde mohou být
pomocníci, se nazývají „stanoviště pomocníků“.
822.4.2. Mezi jednotlivými stanovišti musí být vzdálenost minimálně 5 km. Přítomnost pomocníků
mimo určená stanoviště je zakázána a je trestána diskvalifikací. Nicméně:
a) Zůstává odpovědností Sportovce přizpůsobit jízdu na koni klimatickým podmínkám a
okolnostem, kdy kůň potřebuje okamžitou pomoc k zachování pohody a zdraví –
Sportovec musí svého koně zastavit a získat pomoc. Pokud tak neučiní nebo jinak bude
bránit koni v získání takové pomoci, je taková činnost považována za zneužití koně.
Zneužití tohoto opatření k získání neoprávněné výhody bude mít za následek
diskvalifikaci. Kůň, který dostane naléhavou pomoc, může být z veterinárních (nebo
jiných) důvodů označen jako Nekvalifikován – veterinární (nebo jiné) důvody.
b) Dvojici může být pomoc poskytnuta kdykoliv, pokud Sportovec spadne nebo je vzdálen
od svého koně, nebo pokud kůň ztratí podkovu. Sportovec musí znovu nasednout
a/nebo pokračovat v kole z místa, ve kterém spadl/sesedl, opustit trať nebo požádat o
intervenci.
822.4.3. Na trati jsou také určená místa s přístupem k pitné vodě pro koně, a to každých 10 km (viz
Článek 814.4.7)
822.5. Nedovolená pomoc: Sportovci nebo trenérovi, kteří poskytují nebo přijímají následující typy pomoci
bude udělena Žlutá výstražná karta a při porušení Článku 822.5.5., 822.5.6. a/nebo 822.5.7 budou
také diskvalifikováni. Jedná se o:
NÚ: Na národních závodech se žlutá karta nepoužívá.
822.5.1. následování, vedení nebo doprovázení v kterékoliv části trati jakoukoliv osobou pěšky, na
kole nebo v motorovém vozidle;
NÚ: Toto ustanovení se netýká doprovodu dle Článku 826.2.
822.5.2. následování nebo doprovázení jakýmkoliv motorovým vozidlem na přístupových cestách
bezprostředně sousedících s tratí;
822.5.3. pobízení koně během klusu ve veterinární uzávěře (osoba, která s koněm kluše, může
použít omezenou slovní pobídku);
822.5.4. stříhání drátěných plotů, měnění částí ohrad nebo trati tak, aby se uvolnila cesta, porážení
stromů nebo odstraňování překážek nebo měnění technických parametrů trati;
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822.5.5. přijímání nebo poskytování pomoci na trati v místech, která nejsou pro takovou pomoc
vyhrazena;
822.5.6. přítomnost osoby na trati (jiné než Sportovce), která jakýmkoliv způsobem koně pobízí;
822.5.7. přijímání pomoci nebo intervence od osoby (vyžádané i nevyžádané), která není určena
k pomoci resp. dvojici a která by mohla dvojici přinést výhodu.
NÚ: na národních závodech se žlutá karta nepoužívá. Při nedodržení pravidel hrozí Sportovci diskvalifikace.
ČLÁNEK 823: ÚBOR
823.1. Osoba, která v průběhu závodů nasedne na koně musí mít:
823.1.1. pevně zapnutou ochrannou jezdeckou přilbu;
823.1.2. bezpečnou jezdeckou obuv s hladkou podrážkou a s podpatkem nejméně 12 mm a více
nebo uzavřené, případně jezdecké bezpečnostní třmeny.
823.2. Na všech závodech musí všichni účastníci (včetně těch, jmenovaných v tomto Článku) mít čisté a
vhodné oblečení, které nenarušuje charakter vytrvalostního ježdění. Navíc:
823.2.1. Sportovci musí mít upravený a vkusný týmový nebo individuální jezdecký úbor (včetně
košile nebo polo trika s límečkem) při účasti na první veterinární prohlídce, zahajovacím a
závěrečném ceremoniálu, vyhodnocení Ceny kondice a předávání cen a pokud se pohybují
v soutěžním prostoru.
823.2.2. Týmoví funkcionáři, ošetřovatelé a pomocníci musí mít upravený a vkusný týmový nebo
individuální (jako Sportovec jednotlivec) jezdecký úbor při účasti na první veterinární
prohlídce, zahajovacím a závěrečném ceremoniálu, vyhodnocení Ceny kondice a předávání
cen a pokud se pohybují v soutěžním prostoru.
823.2.3. FEI funkcionáři musí mít upravený a vhodný pracovní úbor (šortky/krátké kalhoty a sandály
nejsou povoleny) po celou dobu závodů při plnění svých povinností v celém soutěžním
prostoru. Při účasti na první veterinární prohlídce, zahajovacím a závěrečném ceremoniálu,
vyhodnocení Ceny kondice a předávání cen musí mít FEI funkcionáři sako (v závislosti na
počasí) a kravatu (muži).
823.2.4. Šortky/krátké kalhoty nejsou povoleny ve veterinárních uzávěrách, při účasti na
zahajovacím a závěrečném ceremoniálu, vyhodnocení Ceny kondice a předávání cen.
V celém soutěžním prostoru není z bezpečnostních důvodů povoleno nosit sandály.
823.3. Pro reklamu na oblečení platí FEI Všeobecná pravidla.
823.4. Prezident sboru rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí a/nebo Hlavní komisař mohou požádat nevhodně
oblečenou osobu, aby se převlékla do vhodného úboru a pokud tak neučiní, mohou ji požádat, aby
opustila soutěžní prostor (nebo byla vyvedena).
ČLÁNEK 824: BARVY A KRÉMY
V soutěžním prostoru nesmí být nikdy na koně používány jakékoliv barvy (včetně henny), protože by mohlo
dojít k bránění veterinární prohlídky a identifikaci koně. Ochranný krém nebo jiný krém na kůži koně může
být použit, pokud je odstraněn před předvedením koně k veterinární prohlídce nebo na žádost kteréhokoli
veterináře nebo funkcionáře kdekoliv v soutěžním prostoru. Porušení tohoto ustanovení bude mít za
následek diskvalifikaci.
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ČLÁNEK 825: SEDLÁNÍ A VÝSTROJ
825.1. Stav výstroje: výstroj koně musí být vždy v dobrém stavu a musí koni dobře padnout tak, by byla
vyloučena možnost zranění nebo působení bolesti. Funkcionáři mohou požádat o odstranění a
nahrazení jakékoliv nepadnoucí výstroje. Používání nepadnoucí výstroje, která může koni působit
bolest, může být považováno za týrání koní (viz FEI Veterinární pravidla).
825.2. Povolená výstroj: FEI může vydat další podrobná pravidla o povolené výstroji. V souladu
s následujícím a s Článkem 825.1. je požadováno a povoleno následující:
825.2.1. na trati jsou požadovány dobře padnoucí uzdečka a sedlo;
825.2.2. gagy a uzdečky bez udidla jsou povoleny;
825.2.3. martingaly jsou povoleny za předpokladu, že nadměrně neomezují volný pohyb hlavy koně;
825.2.4. otěže musí být připevněny k udidlu nebo přímo k uzdečce, pokud se jedná o uzdečku bez
udidla;
825.2.5. rameno udidla nesmí být delší než 8 cm;
825.2.6. kožený nebo umělohmotný nánosník je povolen. Nánosník nesmí být nikdy příliš utažený
tak, aby působil podráždění kůže. Musí být nastaven tak, aby se mezi nánosník a kůži koně
vešly alespoň dva prsty;
825.2.7. lícnice (ve smyslu dvou proužků beránka nebo podobného materiálu připevněného
k lícnicím uzdečky) jsou povoleny. Viz Příloha 8;
825.2.8. pokud není v rozpisu soutěže uvedeno jinak, stínidla a clony (podobná jako stínidla, ale
s otvory vyříznutými v jedné nebo obou přepážkách umožňujících omezené zorné pole
směrem do strany nebo dozadu) jsou povolena za předpokladu, že koni umožní plné přední
zorné pole bez jakéhokoliv omezení. Před veterinární kontrolou musí být sejmuta. Viz
Příloha 11 pro povolené/zakázané možnosti;
825.2.9. masky proti mouchám jsou povoleny za předpokladu, že jejich použití je odsouhlaseno
Sborem rozhodčích s ohledem na místní podmínky a pokud (i) nezasahují nepřiměřeně do
zorného pole koně nebo neomezují jeho sluch, (ii) neslouží jinému účelu, než ochránit koně
před hmyzem, a (iii) jsou sundány před veterinární prohlídkou;
825.2.10. botičky a jiné výplně chránící kopyta jsou povoleny;
825.2.11. ohlávky jsou povoleny za předpokladu, že kůň je dostatečně pod kontrolou a nepředstavuje
bezpečnostní riziko pro žádnou osobu nebo jiného koně. Jinak (a to ve většině případů)
musí být použita uzdečka.
825.3. Zakázaná výstroj/vybavení: použití následující výstroje/vybavení je bez výjimky zakázáno
v soutěžním prostoru a na opracovištích:
825.3.1. jakýkoliv typ otěží, který může nepřiměřeně omezovat volný pohyb hlavy koně, včetně
průvlečných a vyvazovacích otěží;
825.3.2. doplňky k otěžím jako např. držadla;
825.3.3. nánosníky z kovových řetízků;
825.3.4. biče (nebo použití jakéhokoliv jiného nástroje/prostředku jako biče);
825.3.5. ostruhy;
825.3.6. jakékoliv předměty umístěné do ucha koně nebo ucho zakrývající (např. vycpávky do uší
nebo čabraky na uši) s výjimkou masek proti mouchám v souladu s Článkem 825.2.9;
825.3.7. v souladu s Článkem 825.2.8. a 825.2.9. jakýkoliv materiál zakrývající koni oko/oči nebo
jinak překážejí koni ve výhledu směrem dopředu, a to včetně brýlí nebo štítů (podobné jako
stínidla, kdy přepážky jsou zhotoveny z průhledného nebo průsvitného materiálu), viz
Příloha 11.
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825.4. Bezpečnostní výstroj: použití zvláštní bezpečnostní výstroje, např. reflexních náševek, může být
stanovena rozpisem soutěže.
825.5. Mobilní telefony a GPS: užívání mobilních telefonů a GPS je povoleno. Všechny ostatní druhy
komunikačních přístrojů musí být povoleny Sborem rozhodčích před závodem.
825.6. Nedodržení ustanovení: Komisař může zkontrolovat výstroj/vybavení dvojice kdykoliv v soutěžním
prostoru. Pokud komisař před nebo při vstupní prohlídce koní usoudí, že výstroj/vybavení není
v souladu s Článkem 825, může požádat o odstranění nebo výměnu takové výstroje/vybavení. Pokud
Sportovec odmítne, bude diskvalifikován. Jestliže je porušení odhaleno po první veterinární
prohlídce, dvojice je vyloučena.
NÚ: Ve veterinární uzávěře a v prostoru závodů nemusí být kůň nauzděný, musí však být bezpečně
ovladatelný.
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KAPITOLA IV – ZPŮSOBILOST
ČLÁNEK 826: MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ VĚK SPORTOVCŮ A TRENÉRŮ
826.1. Závodů vytrvalosti se od 1. ledna roku může účastnit Sportovec, který v daném roce dosáhl 14 let
věku.
826.2. Jako trenér může být u FEI zaregistrována osoba, která dosáhla 18 let věku nebo starší.
NÚ: Všech vytrvalostních soutěží se může zúčastnit Sportovec, který je řádně oprávněn k účasti svým
registrovaným subjektem a vlastní platnou jezdeckou licenci.
Účast na národních soutěžích se řídí kategorizací jezdců (viz Příloha 5).
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.
ČLÁNEK 827: MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ VĚK KONÍ
827.1. Minimální požadovaný věk koní je následující:
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 KŮŇ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ O JEDEN ROK
STARŠÍ, NEŽ JE MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ VĚK,
KONĚ, VIZ 815.2.1.)
VZTAHUJÍCÍ SE NA CEI TÉ SAMÉ ÚROVNĚ, JAKO
JE MISTROVSTVÍ (NAPŘ. K ÚČASTI NA
MISTROVSTVÍ 2* MUSÍ BÝT VĚK KONĚ 8 A VÍCE
LET).

827.2. Aby se kůň mohl účastnit mistrovství pro mladé koně, musí být jeho věk 8 let (8 let je požadovaný
věk, nikoliv minimální věk).
827.3. Za datum narození koně je považován 1. leden roku, ve kterém se narodil.
827.4. 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.

Strana 27
Pravidla vytrvalosti 2021

ČLÁNEK 828: REGISTRACE
828.1. Všichni Sportovci, koně a trenéři, kteří se chtějí účastnit soutěží, musí být registrováni u FEI a musí
zaplatit příslušné registrační poplatky v souladu s FEI Všeobecnými pravidly.
828.2. Při registraci koně u FEI musí být zaregistrováno také jméno jeho trenéra a zaplacen příslušný
registrační poplatek (s výjimkou případu, že registrovaný trenér je zároveň registrovaný Sportovec,
pak není účtován další poplatek za registraci trenéra).
828.3. Jakákoliv změna trenéra koně musí být neprodleně oznámena FEI. Pokud se registrovaný trenér koně
změní, kůň se nesmí účastnit žádné soutěže po dobu 30 dnů, počínaje dnem oznámení změny FEI.
ČLÁNEK 829: BŘEZÍ KLISNY
Klisny v pokročilém stadiu březosti, tedy více než 120 dnů nebo s hříbětem pod sebou, se nesmí 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.
Klisny v pokročilém stadiu březosti (tzn. více než 120 dnů) nebo s hříbětem pod sebou se nemohou účastnit
žádné vytrvalostní soutěže.
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KAPITOLA V – KVALIFIKACE A ÚČAST NA FEI ZÁVODECH
ČLÁNEK 830: PŘEHLED
Za účelem podpory dobrého jezdectví a ochrany pohody a zdraví koně je kvalifikační systém umožňující
soutěžit na závodech FEI různých úrovní hvězd založen na úspěšném absolvování soutěží, které jsou pro
každého Sportovce a koně zaznamenávány. Opakované označení FTQ a/nebo diskvalifikace, zejména pokud
jsou výsledkem vysoké průměrné rychlosti na trati, budou penalizovány tak, aby se Sportovec naučil jet trať
nižší rychlostí (viz Článek 837).
ČLÁNEK 831: ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ
Úspěšné dokončení soutěže znamená, že dvojice dokončí všechny etapy závodu v souladu s požadavky (v
časovém limitu, ve správném pořadí bez zkratek na trati, bez nedovolené pomoci atd.), projde všechny
veterinární kontroly, splní minimální požadovanou váhu a dodrží veškerá omezení rychlost, není odvolána
nebo neodstoupí, není označena FTQ, diskvalifikována během soutěže a dodrží všechny povinné doby
odpočinku.
ČLÁNEK 832: KVALIFIKACE NOVICE
832.1. V souladu s bodem 832.4. musí všichni koně a Sportovci úspěšně ukončit svou kvalifikaci, aby mohli
dále postupovat v kvalifikačním procesu na úrovni CEI.
832.2. Kvalifikace Novice musí spravovat Národní federace. Před tím, než Národní federace poprvé přihlásí
Sportovce na FEI závody, musí vyplnit online Formulář kvalifikace novice.
832.3. Postup kvalifikace Novice: Koně a Sportovci musí úspěšně dokončit (ne nutně jako dvojice) dvě
novické jízdy v délce 40–79 km (v jeden den) a dvě novické jízdy v délce 80–100 km, s omezenou
rychlostí na max. 16 km/h. Jízdy 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 40–50 km za den po dobu dvou po sobě následujících dnů ve stejné soutěži).
Všechny kvalifikační soutěžní jízdy musí být dokončeny v průběhu dvou let.
832.4. Výjimky z kvalifikačních požadavků Novice
832.4.1. Národní federace může požádat FEI o výjimku pro Sportovce nebo koně, pokud splňují
podmínky uvedené v bodech 4.2 nebo 4.3 níže.
832.4.2. 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.
832.4.3. 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.
ČLÁNEK 833: KVALIFIKACE CEI
833.1. Kvalifikace do hvězdového systému úrovní soutěží CEI je stanovena na základě záznamů a databází
FEI a ověřena příslušnou Národní federací.
833.2. Jakmile se Sportovec nebo kůň kvalifikuje do určité hvězdové úrovně CEI, může být označován jako
Sportovec nebo kůň této úrovně.
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833.3. Kvalifikační postup do hvězdového systému úrovní soutěží CEI je následující:
833.3.1. CEI 1*: 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*.
833.3.2. CEI 2*: Sportovci a koně jsou způsobilí k účasti v soutěžích úrovně CEI2*, jakmile úspěšně
dokončí dvě ze tří po sobě jdoucích CEI1* během dvou let.
833.3.3. CEI 3*: 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).
ČLÁNEK 834: ÚČAST NA CEI ZÁVODECH PO KVALIFIKACI
834.1. Po úspěšné kvalifikaci na závody CEI 1* a CEI 2* nejsou žádné další požadavky k účasti na těchto
závodech.
834.2. Pokud jsou Sportovec i kůň jednotlivě kvalifikováni na úroveň CEI 3*, musí v jiné dvojici (tj. s jiným
partnerem) úspěšně absolvovat jedny závody CEI 2* jako dvojice, aby se společně mohli účastnit
závodů CEI 3 *. (V souladu s Článkem 833.3.3. jsou Sportovci se statusem Elitní sportovec vyjmuti z
tohoto požadavku na dvojici).
ČLÁNEK 835: PLATNOST ZÍSKANÉ CEI KVALIFIKACE
835.1. Každá získaná kvalifikace v hvězdovém systému CEI je platná:
835.1.1. pro Sportovce 5 let; a
835.1.2. pro koně 2 roky.
835.2. Doba platnosti kvalifikace běží ode dne, kdy je kvalifikace udělena nebo obnovena, a (v souladu s
Článkem 833.3.1) zaniká o půlnoci GMT času v poslední den příslušného období.
835.3. Pokaždé, když Sportovec nebo kůň úspěšně dokončí soutěž úrovně, na kterou se kvalifikoval, bude
kvalifikace Sportovce/koně jeho aktuální úrovně automaticky prodloužena FEI na dobu uvedenou v
článku 835.1.
835.4. Pokud Sportovec nebo kůň nedokončí úspěšně soutěž úrovně, na kterou má kvalifikaci, ve lhůtě
stanovené v článku 835.1., kvalifikace Sportovce/koně automaticky klesne o jednu úroveň níže.
835.5. Pokud se Sportovci nebo koni nepodaří prodloužit kvalifikaci ve lhůtě stanovené v článku 835.1 (a
tedy klesne o úroveň níž), musí Sportovec/kůň úspěšně dokončit jednu soutěž nižší úrovně.
835.6. Pokaždé, když Sportovec nebo kůň úspěšně dokončí soutěž na nižší úrovni, než pro kterou se
kvalifikoval, bude kvalifikace nižší úrovně Sportovci/koni automaticky prodloužena na dobu
stanovenou v článku 835.1.

Strana 30
Pravidla vytrvalosti 2021

ČLÁNEK 836: MISTROVSTVÍ
836.1. K dosažení kvalifikace na mistrovství Sportovec a kůň musí:
836.1.1. 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
836.1.2. 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

DVĚ ZE TŘÍ PO SOBĚ JDOUCÍCH CEI1* NEBO VYŠŠÍ,

MISTROVSTVÍ 1*

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 837: SANKCE ZA OPAKOVÁNÉ KÓDY VYLOUČENÍ FTQ A/NEBO DSQ S PRŮMĚRNOU RYCHLOSTÍ
PŘEKRAČUJÍCÍ 20 KM/H
837.1. Pokud je Sportovec nebo kůň (v jakékoliv dvojici) označen FTQ nebo diskvalifikován (DSQ) na několika
soutěžích během období jednoho průběžného roku a průměrná rychlost Sportovce nebo koně v
průběhu trati na každé z těchto soutěží překročila 20 km/h, pro dotyčného Sportovce a koně platí
důsledky (a podmínky pro zrušení omezení rychlosti) uvedené v tabulce níže:
POČET FTQ A/NEBO DSQ ZA
OBDOBÍ 1 PRŮBĚŽNÉHO ROKU
S RYCHLOSTÍ VYŠŠÍ NEŽ 20 KM/H

SANKCE

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ SANKCE

2 (NA PO SOBĚ JDOUCÍCH
SOUTĚŽÍCH)

OMEZENÍ RYCHLOSTI NA MAX. 18 KM/H
V DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ JEDNÉ SOUTĚŽE
(JAKÉKOLIV CEI HVĚZDIČKOVÉ
ÚROVNĚ) S OMEZENÍM RYCHLOSTI

3

OMEZENÍ RYCHLOSTI NA MAX. 18 KM/H
V DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ DVOU SOUTĚŽÍ
(JAKÉKOLIV CEI HVĚZDIČKOVÉ
ÚROVNĚ) S OMEZENÍM RYCHLOSTI

4

SNÍŽENÍ KVALIFIKACE O JEDNU ÚROVEŇ
(VŠECHNY KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA
VYŠŠÍ CEI HVĚZDNOU ÚROVEŇ MUSÍ BÝT
ZNOVU SPLNĚNY) A OMEZENÍ RYCHLOSTI

ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ DVOU SOUTĚŽÍ
TÉ ÚROVNĚ, DO KTERÉ BYLA
SPORTOVCI/KONI KVALIFIKACE
SNÍŽENA S OMEZENÍM RYCHLOSTI
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NA MAX. 18 KM/H V DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH

KVALIFIKACE SNÍŽENA NA NÁRODNÍ
ÚROVEŇ (VŠECHNY KVALIFIKACE NOVICE

5

NEJSOU

MUSÍ BÝT SPLNĚNY PŘED MOŽNOSTÍ
POSTUPU NA DALŠÍ CEI HVĚZDIČKOVÉ
ÚROVNĚ).

837.2. Průměrná rychlost na trati a rychlostní omezení se vypočítávají dle Článku 838.
837.3. Pokud Sportovec nebo kůň splní podmínky pro zrušení omezení rychlosti nebo má po 5 FTQ/DSQ
sníženou kvalifikaci na národní úroveň, je jeho počet FTQ/DSQ vynulován.
ČLÁNEK 838: VÝPOČET PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI A RYCHLOSTNÍCH OMEZENÍ
838.1. Průměrná rychlost dvojice na trati (včetně určení, zda byla překročena rychlost 20 km/h, viz Články
837.1. a 839.2.1.) je průměrná rychlost za všechna dokončená kola (včetně jakékoliv kola, ve kterém
dvojice skončí jako FTQ). Pokud není kolo dokončeno, pak se rychlost tohoto nedokončeného kola do
průměru nezapočítává. Pokud kůň nedokončí první kolo, průměrná rychlost nebude zaznamenána.
838.2. Aby byla dodržena omezená rychlost 16 km/h (dle Článku 832.3.) nebo 18 km/h (dle Článku 837.1.),
nesmí být průměrná rychlost dvojice v jednotlivých kolech vyšší, než je určené omezení rychlosti.
Nestačí tedy, aby dvojice udržovala průměrnou rychlost kumulovaně za všechna kola kombinací
omezených rychlostí. Pokud průměrná rychlost dvojice překročí určenou omezenou rychlost
v jakémkoliv kole, bude dvojice klasifikována jako FTQ - rychlost (FTQ–SP). Pokud kůň po takovém
kole neprojde veterinární prohlídkou, bude kombinace také klasifikována podle dalších kódů
vyloučení (viz Příloha 3), které se vztahují na veterinární důvody.
ČLÁNEK 839: POVINNÉ ODPOČINKY KONÍ
839.1. Standardní povinný odpočinek
Po účasti na národních nebo FEI závodech musí být poskytnut koni před startem na dalších národních
nebo FEI závodech povinný minimální odpočinek:
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

839.2. Další povinné odpočinky
839.2.1. Kromě standardního povinného odpočinku stanoveného v Článku 839.1 platí následující
povinné odpočinky a další sankce, pokud dojde na národních nebo FEI závodech k
následujícím okolnostem (vztahuje-li se více než jedna z níže uvedených okolností, jsou
další povinné odpočinky kumulativní):
INCIDENT

DALŠÍ POVINNÝ ODPOČINEK A SANKCE

PŘEKROČENÍ PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI 20 KM/H NA

7 DNÍ
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CELKOVÉ TRATI (ZA VŠECHNA DOKONČENÁ KOLA),
V SOULADU S ČLÁNKEM 838

DRUHÉ VYLOUČENÍ FTQ-ME (VETERINÁRNÍ DŮVODY –
METABOLICKÉ PROBLÉMY) V OBDOBÍ JEDNOHO

14 DNÍ

PRŮBĚŽNÉHO ROKU

TŘETÍ (NEBO DALŠÍ) VYLOUČENÍ FTQ-ME V OBDOBÍ
JEDNOHO PRŮBĚŽNÉHO ROKU

TŘETÍ (NEBO DALŠÍ) VYLOUČENÍ FTQ-GA
(NEPRAVIDELNÉ CHODY) V OBDOBÍ JEDNOHO
PRŮBĚŽNÉHO ROKU

60 DNÍ (S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ DLE ČLÁNKU
839.2.3.)
A) 180 DNÍ; A
B) KŮŇ MUSÍ BÝT VYŠETŘEN V SOULADU SE SPECIÁLNÍM
PROTOKOLEM PŘEDTÍM, NEŽ BUDE MOCI ZNOVU
SOUTĚŽIT NA NÁRODNÍCH NEBO FEI ZÁVODECH
(PROTOKOL VIZ PŘÍLOHA 7)

TĚŽKÉ PORANĚNÍ (MUSKULOSKELETÁLNÍ)

180 DNÍ (S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ DLE ČLÁNKU
839.2.3.)

TĚŽKÉ PORANĚNÍ (METABOLICKÉ)

60 DNÍ (S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ DLE ČLÁNKU
839.2.3.)

ODPOVĚDNÁ OSOBA NEDODÁ FEI VETERINÁRNÍMU

180 DNÍ (A KŮŇ NESMÍ STARTOVAT, DOKUD ZPRÁVA
NEBUDE DORUČENA)

ODDĚLENÍ KOPII VETERINÁRNÍ ZPRÁVY
Z DOPORUČENÉHO VETERINÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ
V SOULADU S ČLÁNKEM 840

839.2.2. Je odpovědností Prezidenta veterinární komise, Prezidenta ošetřující veterinární komise a
Zahraničního veterinárního delegáta zkontrolovat ošetřené koně na konci soutěže a
posoudit případ od případu, zda tito koně musí (i) podstoupit další povinný odpočinek
podle Článku 839.2.1, nebo (ii) podstoupit schválené ošetření bez nutnosti podstoupit další
povinný odpočinek.
839.2.3. Povinný odpočinek po těžkém poranění nebo opakovaném vyloučení FTQ-ME může být
prodloužen podle uvážení FEI veterinárního oddělení na základě diagnózy doporučeného
veterinárního zařízení nebo jinou schválenou klinikou (viz Článek 840).
839.3. Průběh povinného odpočinku
839.3.1. Pro účely Článku 839.1. začíná doba standardního povinného odpočinku v 00:01 GMT času
v den po skončení resp. jízdy (koncem jízdy je myšlen čas maximálního povoleného času
jízdy) a končí o půlnoci GMT času posledního plného dne odpočinku. Pro účely Článku
839.2. začíná doba dalšího povinného odpočinku v 00:01 GMT času v den následující po
posledním dni standardního povinného odpočinku a končí o půlnoci GMT času posledního
dne dalšího povinného odpočinku. Zveřejněný čas startu dalšího závodu koně musí být až
po vypršení celé doby povinného odpočinku.
839.3.2. FEI registrovaní koně se nesmí v průběhu povinného odpočinku účastnit žádných národních
nebo FEI závodů. Porušení tohoto nařízení bude penalizováno dle Článku 864.
839.3.3. Pokud se kůň v průběhu povinného odpočinku zúčastní národních nebo FEI závodů, obdrží
Sportovec, který na koni jel (a jeho trenér, je-li k dispozici) oficiální oznámení od FEI.
Trestné body a sankce stanovené v Článku 864 vstupují v platnost dnem oznámení FEI.
Výsledky získané na daných závodech koněm (a kterýmkoliv Sportovcem, který ho jel) (a na
jakýchkoliv dalších závodech do data oznámení) nebudou započítány.
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ČLÁNEK 840: DOPORUČENÁ VETERINÁRNÍ ZAŘÍZENÍ A POŽADOVANÉ ZPRÁVY
840.1. Prezident veterinární komise, Prezident ošetřující veterinární komise a Zahraniční veterinární delegát
postoupí koně do doporučeného zařízení (určeného a schváleného na základě jejich rozhodnutí),
pokud usoudí, že stav koně vyžaduje další posouzení a následnou veterinární péči po skončení
soutěže.
840.2. Pokud je kůň postoupen do doporučeného zařízení, musí Odpovědná osoba zaslat na FEI kopii
veterinární zprávy z tohoto zařízení do 72 hodin od propuštění koně ze zařízení nebo (v případě, že
kůň uhyne) do 72 hodin od úhynu koně. Tato povinnost je samostatná a doplňující k dalším
povinnostem, uvedeným ve FEI veterinárních pravidlech.
ČLÁNEK 841: SCHVÁLENÉ ZÁZNAMY VÝSLEDKŮ
Schválené záznamy výsledků Sportovce/koně musí být poskytnuty pro vložení do FEI databáze/FEI pasu dle
potřeby. Za prokázání výsledků je odpovědná Národní federace.
ČLÁNEK 842: PŘECHODNÁ OPATŘENÍ
842.1. Kvalifikace:
842.1.1. Od 1. července 2020 Sportovcům a koním zůstává kvalifikace hvězdičkové úrovně, které
dosáhli k 30. červnu 2020. Považuje se, že splnili kvalifikační požadavky pro svou úroveň
hvězd podle těchto pravidel vytrvalosti.
842.1.2. Kvalifikační požadavky na mistrovství stanovené v článku 836 se nevztahují na žádná
mistrovství konaná v roce 2020, vztahují se pouze na mistrovství konaná od 1. ledna 2021.
Na mistrovství konaná v roce 2020 se vztahuje postup kvalifikace stanovený ve vydání
pravidel vytrvalosti 2019 (viz článek 816.3) se bude vztahovat na mistrovství konaná v roce
2020 (FEI vydá metodický popis, který pomůže vysvětlit kvalifikační kritéria pro zbývající
mistrovství 2020).
842.1.3. Sportovci a koně, kteří úspěšně dokončili CEI 2* nebo CEI 3* společně v dvojici od 30.
června 2018, jsou považováni za kvalifikovanou dvojici na úrovni CEI 3* po dobu dvou let
počínaje 1. červencem 2020.
842.2. Sankce podle Článku 837: Sankce podle Článku 837 (za opakovaná označení FTQ a/nebo DSQ s
průměrnou rychlostí překračující 20 km/h) budou uvaleny na základě výsledků získaných od 1.
července 2020.
842.3. Povinný odpočinek:
842.3.1. Povinné odpočinky vzniklé před 1. červencem 2020 podle předchozích vydání těchto
pravidel vytrvalosti musí být splněny a nebudou ovlivněny novými povinnými odpočinky
stanovenými v tomto vydání vytrvalosti.
842.3.2. Jakékoliv incidenty uvedené v tabulce v Článku 839.2, ke kterým dojde na soutěžích
konaných od 1. července 2020, povedou k udělení dalších povinných odpočinků uvedených
v tomto Článku, s výhradou níže uvedeného.
a) Pro případy uvedené v Článku 839.2, které jsou kumulativní (dvakrát a více FTQ-ME
nebo třikrát a více FTQ-GA za období jednoho průběžného roku) budou platit další
povinné odpočinky, i když k jednomu nebo více FTQ-ME v rámci klouzavého roku dojde
před 1. červencem 2020, s výjimkou případů uvedených ad b).
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b) Pokud byl kůň několikrát vyloučen ze soutěže z důvodu FTQ-ME nebo FTQ-GA v období
před 1. 7. 2020 a podle předchozích vytrvalostních pravidel nebyla stanovena
prodloužená doba povinného odpočinku (např. k FTQ nedošlo v po sobě jdoucích
závodech nebo nebylo nezbytné okamžité invazivní ošetření), ale celkový počet těchto
FTQ by podle těchto vytrvalostních pravidel vyžadoval dodatečné MOOCP (např. proto,
že již není podmínka týkající se návaznosti FTQ nebo nezbytnosti invazivního ošetření),
pak se toto dodatečné MOOCP nebude aplikovat, jestliže kůň není po 1. 7. 2020 opět
vyloučen. (Např. pokud byl kůň třikrát vyloučen FTQ-GA během roku před 1. 7. 2020,
avšak tyto soutěže se nekonaly po sobě, nebude koni připočítáno dodatečné MOOCP.
Avšak pokud by kůň byl znovu vyloučen FTQ-GA po 1. 7. 2020, pak bude dodatečné
MOOCP počítáno od data posledního FTQ-GA zpětně za celý průběžný rok podle nových
pravidel.)
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KAPITOLA VI – POZVÁNÍ A PŘIHLÁŠKY
ČLÁNEK 843: POZVÁNÍ
843.1. Soutěže CEI:
843.1.1. Počet Sportovců, kteří budou pozváni, je uveden v rozpisu soutěže a v oficiální pozvánce
zaslané Národním federacím.
843.1.2. Počet funkcionářů a Sportovců (ať už soutěží jako jednotlivci nebo jako členové družstva) je
na uvážení Organizačního výboru.
843.2. Soutěže CEIO a Mistrovství:
Rozpis soutěže a oficiální pozvánka zaslaná Národní federaci musí umožnit každému družstvu mít 5
Sportovců a 7 koní (počet koní včetně dvou rezervních koní), nestartujícího vedoucího družstva a FEI
registrovaného veterinárního lékaře ve funkci veterináře družstva. Podrobnosti k družstvům viz FEI
Všeobecná pravidla.
843.3. Světové jezdecké hry:
843.3.1. Rozpis soutěže a oficiální pozvánka zaslaná Národní federaci musí umožnit každému
družstvu mít 4 Sportovce, čtyři koně, jednu náhradní dvojici, nestartujícího vedoucího
družstva a veterinární lékař ve funkci veterináře družstva.
843.3.2. Národní federace, která na Světové jezdecké hry přihlásí družstvo, nesmí vyslat do těchto
her další jednotlivce.
843.3.3. Maximum je účast 2 (dvou) individuálních Sportovců z každé Národní federace.
843.4. Servisní tým:
Organizační výbor musí akceptovat dva členy servisního týmu na jednoho koně.
843.5. Náklady & výsady:
843.5.1. Organizační výbor Světových jezdeckých her musí převzít zodpovědnost za uhrazení
nákladů za základní životní potřeby a cestovních nákladů Sportovců, koní, servisního týmu a
funkcionářů družstva (vedoucí družstva a veterináře), a to ode dne předcházejícího vstupní
prohlídce koní do dne následujícího po ukončení mistrovství. Tyto informace musí být
uvedeny v rozpisu. a v oficiální pozvánce zaslané na Národní federace.
843.5.2. Organizační výbor mistrovství světa nebo kontinentálních mistrovství může převzít
zodpovědnost za uhrazení nákladů za základní životní potřeby a cestovních nákladů
Sportovců, koní, servisního týmu a funkcionářů družstva (vedoucí družstva a veterináře), a
to ode dne předcházejícího vstupní prohlídce koní do dne následujícího po ukončení
mistrovství. Tyto informace musí být uvedeny v rozpisu.
ČLÁNEK 844: PŘIHLÁŠKY
844.1. Počet přihlášek:
844.1.1. Počet koní, kteří mohou být přihlášeni na soutěž, musí být v souladu s rozpisem.
844.1.2. Organizační výbor nesmí v souladu s Články 834 a 847 omezit počet přihlášek způsobilých
Sportovců nebo družstev na FEI mistrovství.
844.2. Národní federace:
844.2.1. K účasti na závodech může Sportovce a jejich koně přihlásit pouze Národní federace.
Národní federace mohou přihlásit pouze ty Sportovce a koně, kteří splnili kvalifikační
kritéria uvedená v těchto pravidlech a dalších příslušných FEI pravidlech a předpisech.
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844.2.2. Organizační výbor nesmí akceptovat jiné přihlášky, než ty od Národní federace. Organizační
výbor musí akceptovat všechny přihlášky od Národních federací z jiných národů, než je
národ, kde se závody konají (tj. Organizační výbor musí akceptovat přihlášky zahraničních
Sportovců).
844.2.3. Národní federace nemůže stejnou dvojici přihlásit definitivní přihláškou více než jednomu
Organizačnímu výboru, jinak bude daná dvojice diskvalifikována z té soutěže, které se
nakonec zúčastní.
844.3. Termíny jmenovitých a definitivních přihlášek:
844.3.1. Mistrovství a Světové jezdecké hry
a)

Jmenovité a definitivní přihlášky musí být podány v souladu s FEI Všeobecnými pravidly.
Všichni náhradní koně musí být na seznamu jmenovitých přihlášek.

b)

Pokud Národní federace přihlásí ve jmenovité přihlášce družstvo a zjistí, že jej nebude moci
vyslat, musí ihned informovat Organizační výbor.

844.3.2. Závody CEI a CEIO:
a) Jmenovité přihlášky nejsou.
b) Definitivní přihlášky musí být doručeny Organizačnímu výboru nejpozději 4 dny před začátkem
soutěže. Po zaslání definitivních přihlášek mohou být změny koní a/nebo Sportovců udělány
pouze s výslovným souhlasem Organizačního výboru.
844.4. Informace v přihlášce:
Přihlášky Sportovců a koní musí obsahovat jejich jména, jméno trenéra, FEI registrační čísla (FEI ID), a pokud
je to vyžadováno, kvalifikaci.
NÚ: Termíny přihlášek jsou stanoveny rozpisem.
844.5. Náhradní koně:
844.5.1. Každý Sportovec si může vzít na závody CEI jednoho náhradního koně do soutěže, s
ohledem na možnosti Organizačního výboru koně ustájit (musí být jasně uvedeno v
rozpisu). Tito náhradní koně musí být řádně zapsáni v soutěži pod jménem Sportovce.
Sportovec musí zaplatit za náhradního koně druhý vstupní poplatek stanovený
Organizačním výborem. 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.
844.5.2. Pro CEIO a mistrovství může každá Národní federace posílat koně až do maximálního počtu
uvedeného v rozpisu soutěže ze seznamu definitivních přihlášek, s výhradou možnosti
Organizačního výboru je ustájit. Organizační výbor musí každému týmu povolit až dva
rezervní koně.
844.5.3. Každý Sportovec, nebo další Odpovědná osob a vedoucí družstva je odpovědný za zajištění
řádného dohledu, péče a krmení náhradního nevyužitého koně v průběhu závodu.
844.6. Odstoupení nebo neomluvená neúčast:
844.6.1. V souladu s Článkem 809.5.3. může Sportovec ze soutěže odhlásit kterékoliv nebo všechny
své koně, nesmí však bez souhlasu Organizačního výboru a Sboru rozhodčích přidat koně,
který nebyl do této soutěže dříve přihlášen.
844.6.2. Družstva nebo Sportovci uvedení v definitivních přihláškách, kteří se nezúčastní bez platné
omluvy, musí být nahlášeni Zahraničním rozhodčím/Technickým delegátem FEI
generálnímu sekretáři, který proti nim může podniknout další kroky před FEI Právní komisí.
Účast na jiných závodech pořádaných ve stejnou dobu není platnou omluvou pro neúčast
na závodech.
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844.6.3. Odstoupením po termínu definitivních přihlášek nebo neomluvenou neúčastí vzniká
Sportovci odpovědnost za náhradu finančních výdajů (výdaje na ustájení a ubytování),
které uhradil Organizační.
ČLÁNEK 845: NAHLÁŠENÍ STARTUJÍCÍCH
845.1. Každý Sportovec musí na CEI ihned po vstupní prohlídce koní nahlásit Sboru rozhodčích, se kterým
koněm bude startovat v soutěži.
845.2. Vedoucí družstva musí na sekretariát Organizačního výboru nahlásit (i) jména Sportovců, kteří
definitivně startují a (ii) jména koní na kterých tito Sportovci pojedou, 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 Prezidenta sboru
rozhodčích NÚ: hlavního rozhodčího.
ČLÁNEK 846: NÁHRADY
846.1. Po podání definitivních přihlášek:
846.1.1. Výměna koní a/nebo Sportovců se může uskutečnit jen se souhlasem Národní federace
Sportovce a Organizačního výboru, přičemž tento souhlas nelze bezdůvodně odepírat.
Všichni vyměnění Sportovci a koně musí být kvalifikováni pro danou soutěž.
846.1.2. Registrovaný Trenér koně, který se účastní soutěže, nemůže být nahrazen. V případě změny
registrovaného Trenéra se uplatňuje Článek 828.3.
846.2. V případě úrazu nebo onemocnění Sportovce nebo koně, ke kterému dojde mezi nahlášením
startujících a startem soutěže a které znemožní danému Sportovci nebo koni účast v soutěži, lze
uskutečnit výměnu nejpozději 2 hodiny před startem soutěže. Musí být splněny následující
podmínky: (i) osvědčení o zdravotním stavu vydané oficiálně uznaným lékařem pro Sportovce a
veterinárním lékařem/týmovým veterinářem pro koně, a (iii) povolení od Prezidenta sboru
rozhodčích NÚ: hlavního rozhodčího.
846.3. Sportovec nebo kůň, jeden nebo oba, mohou být nahrazeni pouze jiným Sportovcem nebo koněm
nebo dvojicí kůň/Sportovec, kteří jsou řádně přihlášeni do soutěže a jejichž koně úspěšně absolvovali
první veterinární prohlídku.
ČLÁNEK 847: MAXIMÁLNÍ POČET STARTUJÍCÍCH
Na všech závodech může být maximálně 200 startujících v soutěži a maximálně 400 startujících denně, vždy v
závislosti na prostoru místa konání a vhodném poměru Sportovců a funkcionářů (viz Příloha 6).
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KAPITOLA IV – FUNKCIONÁŘI NA SOUTĚŽÍCH VYTRVALOSTI
ČLÁNEK 848: JMENOVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ
848.1. Kritéria týkající se jmenování, navyšování a udržování statusu pro všechny FEI Vytrvalostní
funkcionáře jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách FEI v souladu s publikovanými
kritérii vzdělávání a standardů.
848.2. Jmenování a počet funkcionářů pro každé závody je uveden v Příloze 6. Informace ke kombinovaným
národním a FEI závodům viz článek 802.6.
848.3. S výjimkou Zahraničního veterinárního delegáta a Zahraničního rozhodčího, kde mají dva funkcionáři
rovnocennou kvalifikaci a zkušenosti, by měl být přednostně jmenován funkcionář ze země, kde se
závody konají.
848.4. Pokud je na závody vyžadováno jmenování zahraničního funkcionáře, nesmí být takovým
funkcionářem jmenována osoba, která je státním příslušníkem nebo rezidentem země, kde se závody
konají, ledaže tato osoba je rezidentem v jiném časovém pásmu, než je časové pásmo v místě konání
závodů.
848.5. Na jiných závodech než jsou CEIO a mistrovstvích může FEI na žádost příslušné Národní federace
povolit rozhodčímu ve Sboru rozhodčích zastávat funkce jak pro národní, tak i FEI závody (což by jinak
nebylo v souladu s FEI Všeobecnými pravidly možné).
ČLÁNEK 849: ROTACE FUNKCIONÁŘŮ
849.1. Pro účely tohoto článku 849 se „specifikovaným funkcionářem“ rozumí všichni členové Sboru
rozhodčích (včetně Prezidenta sboru rozhodčích NÚ: hlavního rozhodčího a Zahraničního
rozhodčího), Technický delegát, Hlavní komisař a všichni členové Veterinární komise (včetně
Prezidenta veterinární komise a Zahraničního veterinárního delegáta).
849.2. Pokud se na konkrétním místě konají každý rok pouze jedny závody, může být daná osoba jmenována
specifikovaným funkcionářem na těchto závodech maximálně třikrát v průběhu pěti po sobě jdoucích
let.
849.3. Pokud se na konkrétním místě každoročně konají více než jedny závody, může být daná osoba
jmenována specifikovaným funkcionářem na daném místě (a) maximálně na tři závody ročně a (b)
maximálně na devět závodů v průběhu pěti po sobě jdoucích let.
ČLÁNEK 850: POVINNOSTI FUNKCIONÁŘŮ
850.1. Přílohou FEI Všeobecných pravidel je Kodex FEI funkcionářů vytrvalostních soutěží
ČLÁNEK 851: DIETY A NÁHRADY
851.1. Funkcionáři mají nárok na následující:
851.1.1. Na FEI závodech vytrvalosti nejsou denní diety závazně stanoveny. Pokud jsou denní diety
funkcionářům vypláceny, nesmí překročit denní maximum 500 (pět set) CHF (nebo
ekvivalent místní měny).
851.1.2. Organizační výbor musí funkcionáře před jmenováním a přijetím písemnou formou
informovat o výši denních diet, které budou vypláceny (pokud budou) a o počtu dnů,
kterých se to týká (dny cesty, dny soutěží a/nebo další dny, kdy je vyžadována přítomnost
funkcionáře v místě konání závodů).
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851.1.3. Organizační výbor musí oznámit, zda diety podléhají srážkové nebo podobné dani na území
státu, kde závody probíhají.
851.1.4. Podmínky, za jakých budou zajištěny nebo hrazeny cestovní náklady na závody a zpět jsou
předmětem dohody mezi Organizačním výborem a funkcionářem (uzavřené před začátkem
závodů). Cesty musí být naplánovány tak, aby funkcionáři (i) přijeli nejpozději den před
vstupní prohlídkou koní (pokud se koná ráno) nebo ráno v den vstupní prohlídky koní
(pokud se koná odpoledne) a (ii) měli dostatek času splnit všechny své povinnosti před
odjezdem z místa konání závodů. Na závodech CEI 3* a mistrovstvích musí být Zahraniční
veterinární delegát a Prezident sboru rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí k dispozici v místě
konání závodů alespoň do dalšího rána po skončení závodů (v případě, že se soutěž koná
přes noc, musí být specifikovaní funkcionáři k dispozici ještě nejméně 12 hodin po skončení
jízdy). Organizační výbor musí zajistit a uhradit ubytování a stravu všem funkcionářům
schváleným a uvedeným v rozpisu soutěže na příslušných závodech (ubytování musí být
zařízeno před příjezdem funkcionáře na závody).
851.1.5. Úhrada diet a dohodnutých nákladů proběhne až poté, co jsou závody skončeny a všechny
výsledky jsou podepsány Prezidentem Sboru rozhodčích NÚ: hlavním rozhodčím.
851.2. V souladu s Článkem 851.1. nesmí být funkcionářům poskytovány žádné další dary ani poplatky.
851.3. Všechny diety a náhrady může hradit pouze Organizační výbor, žádné nesmí hradit např. sponzor
nebo jiná osoba či organizace.
NÚ: Na národních závodech je stravné a cestovné funkcionářů stanoveno Všeobecnými pravidly.
ČLÁNEK 852: TECHNICKÝ DELEGÁT/STAVITEL TRATI
852.1. Technický delegát je povinen schválit technické a administrativní zabezpečení závodu, včetně (kromě
jiného) správného postupu při příjezdu, veterinárních prohlídek, ubytování osob a ustájení koní a
kontroly průběhu závodů.
852.2. Dokud Technický delegát neoznámí Sboru rozhodčích, že je spokojen s přípravou pořádání soutěže,
jeho kompetence jsou absolutní. Poté přechází zodpovědnost na Sbor rozhodčích a Technický delegát
pokračuje v dohledu nad technickým a administrativním zajištěním závodů do ukončení, radí a
pomáhá sboru rozhodčích, veterinární komisi a organizačnímu výboru.
852.3. Ve spolupráci se Stavitelem trati (je-li jmenován) musí Technický delegát před zahájením závodů
zkontrolovat a schválit trať a podmínky jízdy zajišťující pohodu a zdraví koní a bezpečnost Sportovců
na základě klasifikace trati, stupni obtížnosti a povětrnostním podmínkám. Stavitel trati je pod
dohledem Technického delegáta. Na závodech CEI může Technický delegát působit i jako Stavitel
trati.
852.4. Technický delegát dohlíží na informativní schůzku technického personálu a stejně tak i na jeho
činnost.
852.5. Technický delegát podává hlášení Sboru rozhodčích a asistuje mu při rozhodnutích o všech aspektech
týkajících se technického a administrativního zajištění závodů. Podle potřeby pomáhá tak, aby Sbor
rozhodčích mohl přijímat veškerá nezbytná rozhodnutí.
852.6. Na jakýchkoliv závodech CEI, může Technický delegát, pokud má dostatečnou kvalifikaci, být ve Sboru
rozhodčích. Na závodech CEI 1* a 2*, na které je přihlášeno 30 a méně koní, může Technický delegát
(pokud má dostatečnou kvalifikaci) se souhlasem FEI působit jako Prezident Sboru rozhodčích NÚ:
hlavní rozhodčí.

Strana 40
Pravidla vytrvalosti 2021

ČLÁNEK 853: SBOR ROZHODČÍCH
853.1. Sbor rozhodčích dohlíží na veškeré přípravy Organizačního výboru týkající se veterinárních prohlídek,
práce komisařů a měření času vytrvalostní soutěže.
853.2. Jakmile Technický delegát oznámí Sboru rozhodčích, že je spokojen s veškerou přípravou pořádání
soutěže, přechází zodpovědnost za průběh závodů na Sbor rozhodčích.
853.3. Organizační výbor musí zajistit asistenci dostatečného počtu dalších funkcionářů, komisařů a
veterinářů v závislosti na počtu přihlášených účastníků (viz Příloha 6).
853.4. Zahraniční rozhodčí a Prezident sboru rozhodčích NÚ: hlavního rozhodčího (viz tabulka níže) musí
zaslat na FEI zprávu, která obsahuje informace v souladu s FEI Všeobecnými pravidly do 15 dnů od
ukončení závodů:

ZÁVODY

FEI FUNKCIONÁŘ ZODPOVĚDNÝ ZA
ZASLÁNÍ ZPRÁVY

CEI 1* A 2* A REGIONÁLNÍ
MISTROVSTVÍ/HRY

PREZIDENT SBORU ROZHODČÍCH

CEI 3* A MISTROVSTVÍ

ZAHRANIČNÍ ROZHODČÍ

NÚ: HLAVNÍ ROZHODČÍ

ČLÁNEK 854: VETERINÁRNÍ KOMISE
854.1. Veterinární komise je zodpovědná za rozhodnutí a poskytování rad Sboru rozhodčích týkajících se
bezpečnosti, zdraví a pohody koní na závodech.
854.2. Organizační výbor a Technický delegát by měli co nejdříve, jak jen je to možné, konzultovat s
Prezidentem veterinární komise a Zahraničním veterinárním delegátem plánování veterinárních
uzávěr a dalších aspektů týkajících se bezpečnosti koní na závodech.
854.3. Na závodech CEI 1* je Prezident veterinární komise rovněž odpovědný za povinnosti, které běžně
vykonává Zahraniční veterinární delegát.
ČLÁNEK 855: HLAVNÍ KOMISAŘ
855.1. Hlavní komisař je zodpovědný za organizaci činnosti komisařů během celých závodů a celém
soutěžním prostoru.
855.2. Hlavní komisař 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.
855.3. Hlavní komisař asistuje Organizačnímu výboru, Sboru rozhodčích a Technickému delegátovi při
zabezpečení hladkého průběhu všech stanovených činností během závodů, jakými jsou například
zahajovací a závěrečný ceremoniál nebo jakékoliv jiné požadované organizované činnosti v rámci
soutěže.
855.4. Hlavní komisař zodpovídá za celkovou bezpečnost a pohodu účastníků závodu v celém soutěžním
prostoru.
855.5. Musí úzce spolupracovat s Prezidentem sboru rozhodčích NÚ: hlavním rozhodčím, Technickým
delegátem a Prezidentem veterinární komise. Organizační výbor a Technický delegát by s Hlavním
komisařem měli co nejdříve konzultovat přípravu závodu.
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ČLÁNEK 856: NEZÁVISLÍ PORADCI
NÚ: Na NZ nejsou jmenováni.
856.1. FEI má právo na jakékoliv FEI závody jmenovat Nezávislé poradce (Independent Governance
Advisors) a vyslat je na FEI závody vytrvalosti. Nezávislí poradci podájí FEI zprávu o (i) organizaci
soutěží, místu konání a trati, (ii) činnosti funkcionářů a (iii) navrhují případná možná zlepšení.
Nezávislí poradci musí zaslat své zprávy FEI oddělení vytrvalosti, které na vyžádání poskytne kopii
těchto zpráv FEI Technické komisi vytrvalosti. FEI oddělení vytrvalosti zveřejní výroční zprávu shrnující
klíčová zjištění Nezávislých poradců (s přihlédnutím k požadavkům na zachování důvěrnosti). Při
přítomnosti Nezávislých poradců na závodech zohlední FEI technická komise vytrvalosti hodnocení
činnosti funkcionářů těmito poradci.
856.2. FEI jmenuje Nezávislé poradce takto:
856.2.1. Jmenování podléhá schválení FEI technickou komisí vytrvalosti.
856.2.2. FEI může jmenovat nezávislé veterinární a neveterinární poradce.
856.2.3. Nezávislí poradci musí být minimálně kvalifikováni jako 4* funkcionáři a mít desetiletou
aktivní zkušenost s výkonem funkce na této úrovni.
856.2.4. Nezávislí poradci jsou jmenováni na funkční období dvou let a mohou být znovu jmenováni
bez časového omezení.
856.2.5. Během období, ve kterém daná osoba působí jako nezávislý poradce, nesmí vykonávat
žádné jiné oficiální funkce FEI.
856.3. Nezávislí poradci se účastní závodů bez předchozího oznámení, tj. Organizačnímu výboru nesmí být
dopředu předána informace o jejich účasti.
856.4. FEI hradí náklady Nezávislých poradců včetně diet (dle příslušných FEI předpisů) a nákladů na
cestování, ubytování a stravování.
856.5. Nezávislí poradci nevystupují na závodech jako oficiální funkcionáři, ale jsou k dispozici v případě
potřeby odborného poradenství nebo pomoci.
856.6. Funkce Nezávislého poradce se započítává pro účely uchování kvalifikace FEI funkcionáře dané
kategorie.
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KAPITOLA VIII – CENY A SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN
ČLÁNEK 857: PENĚŽITÉ ODMĚNY A CENY
857.1. Pravidla pro rozdělování finančních cen jsou stanovená ve FEI Všeobecných pravidlech.
857.2. Oceněni musí být všichni Sportovci (medailí, flotou, plaketou atd.), kteří úspěšně dokončili trať. Pro
tyto ceny není stanovena žádná minimální hodnota.
857.3. Všichni členové družstva, které se umístí na pozici hodnocené medailí, obdrží medaili.
ČLÁNEK 858: ŽEBŘÍČEK VYTRVALOSTI
FEI žebříček vytrvalosti (a odpovídající odměny/ceny) viz Příloha 4.
ČLÁNEK 859: SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN
859.1. Veterinární komise může vyloučit jakéhokoli nezpůsobilého koně z účasti na slavnostním vyhlášení.
859.2. Sportovci a další osoby účastnící se slavnostního předání cen musí dodržet předepsaný úbor, viz
Článek 823.
ČLÁNEK 860: ČESTNÉ ODZNAKY FEI
Čestnými odznaky FEI jsou oceněni Sportovci, kteří následovně dokončili mistrovství světa:
a) Zlatý čestný odznak za tři dokončení;
b) Stříbrný čestný odznak za dvě dokončení;
c) Bronzový odznak za jedno dokončení.
ČLÁNEK 861: STATUS ELITNÍ SPORTOVEC
861.1. Sportovci, kteří splní níže uvedená kritéria, získají status elitního Sportovce. Získání tohoto statusu
neznamená automatickou kvalifikaci na kterékoliv mistrovství.
861.2. Junioři a mladí jezdci: K získání statusu Elitní Sportovec Junior/mladý jezdec musí Sportovec úspěšně
absolvovat minimálně deset soutěží CEI 2* nebo vyšších. K zachování statusu Elitní Sportovec
Junior/mladý jezdec musí Sportovec úspěšně absolvovat alespoň jednu soutěž CEI 2* nebo vyšší
během každých následujících 24 měsíců.
861.3. Senioři: K získání statusu Elitní Sportovec Senior musí Sportovec úspěšně absolvovat minimálně deset
soutěží CEI 3* 160 km. K zachování statutu Elitní Sportovec Senior musí Sportovec úspěšně
absolvovat alespoň jednu soutěž CEI 3 * 160 km během každých následujících 24 měsíců.
861.4. Odebrání statusu Elitní Sportovec: Sportovec, kterému je jakkoliv pozastavena činnost (dle FEI
Všeobecných pravidel) nebo poruší FEI Pravidla kontroly medikace a dopingu u koní, bude
automaticky odebrán status Elitní Sportovec a bude se muset k získání statusu znovu kvalifikovat
splněním požadovaného počtu startů v soutěžích počínaje datem odebrání statusu nebo od ukončení
zrychleného rozhodnutí.
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ČLÁNEK 862: CENA KONDICE
862.1. Organizační výbor může vyhlásit soutěž o cenu kondice ve všech vytrvalostních soutěžích. Účelem
této ceny je najít koně, který v nejlepší kondici dokončil soutěž a umístil se mezi nejlepšími
(maximálně mezi prvními deseti koňmi). Podrobnosti k vyhlášení ceny kondice jsou v Příloze 2.
Sportovci nejsou povinni přihlásit své koně do této soutěže.
862.2. Všichni koně, přihlášení do ceny kondice podléhají kontrole medikace a dopingu. Koně, kteří se
účastní hodnocení o cenu kondice, jsou považováni, že jsou stále v soutěži, a to až do vyhlášení
výsledků ceny kondice.
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KAPITOLA IX – DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
ČLÁNEK 863: POSTUP
863.1. Jakékoliv porušení FEI pravidel vytrvalosti nebo jiných FEI pravidel a předpisů bude řešeno v souladu
s postupy určenými ve FEI pravidlech vytrvalosti nebo FEI Všeobecných pravidlech či dalších
předpisech.
NÚ: Na NZ dle PJS a Disciplinárního řádu.
863.2. Sankce uvedené v pravidlech vytrvalosti nejsou zcela zevrubné. Uplatňují se k jakýmkoliv dalším
sankcím stanoveným v dalších FEI příslušných pravidlech a předpisech.
ČLÁNEK 864: TRESTNÉ BODY PRO SPORTOVCE A TRENÉRY
864.1. Sportovcům a trenérům budou automaticky uděleny trestné body následovně:
INCIDENT

TRESTNÉ BODY

VYLOUČENÍ Z METABOLICKÝCH DŮVODŮ (FTQ-ME) 10
VYLOUČENÍ KVŮLI ZÁVAŽNÉMU METABOLICKÉMU

25

PROBLÉMU

VYLOUČENÍ KVŮLI ZÁVAŽNÉMU MUSKULOSKELETÁLNÍMU PORANĚNÍ A/NEBO FATÁLNÍMU

80

ZRANĚNÍ KONĚ

KŮŇ SE ÚČASTNÍ NÁRODNÍCH NEBO FEI ZÁVODŮ

100 (VZTAHUJÍ SE I DALŠÍ SANKCE STANOVENÉ
V ČLÁNKU 839.3.3. A 866.1.)

V PRŮBĚHU POVINNÉHO ODPOČINKU

KŮŇ NENÍ PŘEDVEDEN K VETERINÁRNÍ PROHLÍDCE 100 (VZTAHUJÍ SE I DALŠÍ SANKCE STANOVENÉ
PŘED OPUŠTĚNÍM SOUTĚŽNÍHO PROSTORU
V ČLÁNKU 810 A 866.1.)
NEVHODNÉ CHOVÁNÍ (VIZ FEI VŠEOBECNÁ
PRAVIDLA)

100 (S UDĚLENÍM KARTY ZA NEVHODNÉ
CHOVÁNÍ DLE ČLÁNKU 865.2.; MOHOU BÝT
UVALENY I SANKCE PODLE FEI VŠEOBECNÝCH
PRAVIDEL)

ODPOVĚDNÁ OSOBA NEDODÁ FEI VETERINÁRNÍMU

80

ODDĚLENÍ KOPII VETERINÁRNÍ ZPRÁVY
Z DOPORUČENÉHO VETERINÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ
V SOULADU S ČLÁNKEM 840

864.2. Trestné body jsou Sportovcům a trenérům přidělovány kumulativně za období jednoho průběžného
roku. Trestné body budou z průběžného součtu odebrány jeden rok ode dne, kdy byly uděleny.
ČLÁNEK 865: VÝSTRAŽNÉ KARTY
NÚ: Na národních závodech se výstražné karty nepoužívají. Při nedodržení pravidel hrozí jezdci diskvalifikace.
865.1. Žlutá výstražná karta pro vytrvalost: Prezident sboru rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí, Hlavní komisař
nebo Technický delegát může udělit Žlutou výstražnou kartu Odpovědné osobě přestupky související
se zneužíváním koní, nedodržováním nošení ochranné přilby nebo jinak, pokud je tak uvedeno v
pravidlech vytrvalosti. Za nevhodné chování může být udělena pouze Karta za nevhodné chování.
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Důsledky, které platí, pokud stejná osoba obdrží jednu nebo více žlutých výstražných karet, jsou
uvedeny ve FEI Všeobecných předpisech.
865.2. Karta za nevhodné chování: Prezident sboru rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí, Hlavní komisař nebo
Technický delegát může udělit Sportovci nebo trenérovi Kartu za nevhodné chování v souladu
s Článkem 864.1. Karta za nevhodné chování znamená udělení 100 trestných bodů, diskvalifikaci a
pozastavení činnosti na 2 měsíce.
865.3. Oznámení: Osobě, které je udělena Žlutá výstražná karta, musí být během závodů oznámeno, že
obdrží Žlutou výstražnou kartu nebo Kartu pro nesprávné chování, které budou doručeny buď ručně,
nebo jiným vhodným způsobem. Pokud po přiměřeném úsilí nemůže být osoba vyrozuměna během
konání závodů, musí být písemně vyrozuměna do 14 dnů od konání závodů. Žlutá výstražná karta
nebo Karta za nevhodné chování může být udělena spolu s dalšími sankcemi, které jsou v souladu
s FEI pravidly vytrvalosti, FEI Všeobecnými pravidly a dalšími předpisy.
ČLÁNEK 866: POZASTAVENÍ ČINNOSTI
866.1. Pokud je Sportovci nebo trenérovi uděleno 100 nebo více trestných bodů, má Sportovec nebo trenér
automaticky na dva měsíce pozastavenou činnost. Po uplynutí této lhůty bude celkový počet
trestných bodů snížen o 100 bodů.
866.2. Opatření v průběhu období pozastavení činnosti jsou stanoveny ve FEI Všeobecných pravidlech.
866.3. Pokud kůň, na kterém Sportovec jel, utrpí závažné poranění a/nebo fatální zranění do jednoho roku
od momentu, kdy jiný kůň, kterého jel ten samý Sportovec utrpěl závažné poranění a/nebo fatální
zranění, bude tomuto Sportovci pozastaven činnost na období šesti měsíců.
ČLÁNEK 867: PROTESTY
Postup podávání protestů je stanoven ve FEI Všeobecných pravidlech.
NÚ: Na NZ jsou protesty řešeny dle PJS a Disciplinárního řádu.
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PŘÍLOHA 1 - KATEGORIE FUNKCIONÁŘŮ VYŽADOVANÝCH PRO SOUTĚŽE
Pro soutěže CEI, viz anglický originál FEI pravidel vytrvalosti, Příloha 6.
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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Kumulace funkcí: Na závodech vytrvalosti se připouští kumulace hlavního rozhodčího se zpracovatelem
výsledků.
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PŘÍLOHA 2 - STANDARDNÍ KVALIFIKAČNÍ FORMULÁŘ NOVICE
Článek 832: Kvalifikační procedura & Potvrzení schopností/výkonů
V souladu s bodem 832.4. musí všichni koně a Sportovci úspěšně ukončit svou kvalifikaci, aby mohli dále
postupovat v kvalifikačním procesu na úrovni CEI.
Kvalifikace Novice musí spravovat Národní federace. Před tím, než Národní federace poprvé přihlásí
Sportovce na FEI závody, musí vyplnit online Formulář kvalifikace novice.
Postup kvalifikace Novice: Koně a Sportovci musí úspěšně dokončit (ne nutně jako dvojice) dvě novické jízdy
v délce 40–79 km (v jeden den) a dvě novické jízdy v délce 80–100 km, s omezenou rychlostí na max. 16
km/h. Jízdy 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 40–50 km za den po
dobu dvou po sobě následujících dnů ve stejné soutěži). Všechny kvalifikační soutěžní jízdy musí být
dokončeny v průběhu dvou let.
Výjimky z kvalifikačních požadavků Novice
Národní federace může požádat FEI o výjimku pro Sportovce nebo koně, pokud splňují podmínky uvedené
v bodech 4.2 nebo 4.3 níže.
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.
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.

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 VYLOUČENÍ
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 vyloučen ze zdravotních důvodů.
Pozor: Všechny důvody budou ověřeny Prezidentem Sboru rozhodčích NÚ: hlavním
rozhodčím

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): fatální 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 KÓDY VYLOUČENÍ
SCHVÁLENÉ VETERINÁRNÍ KÓDY VYLOUČENÍ 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
RET
RET
WD
WD
FNR
DSQ
GA, ME, MI, GA+ME
GA, MI, SI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR, OT, FTC

ZÁVĚREČNÁ 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.
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PŘÍLOHA 4NÚ – NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK ČJF VE VYTRVALOSTI
1.

2.

Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení alespoň jedné soutěže na oficiálních
závodech pořádaných subjektem ČJF, národních závodech v zahraničí nebo na mezinárodních závodech
FEI.
Do žebříčku se započtou výsledky všech oficiálních soutěží, které dvojice řádně dokončila. (hobby

soutěže se do žebříčku nezapočítávají)
3. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží
4. Započítávají se výsledky se všemi koňmi / koním a subjektům se všemi jezdci, dvojicím společné výsledky
pro danou dvojici
5. Soutěže CEN s limitovanou maximální rychlostí
U tohoto typu soutěží se body za umístění a počet startujících počítají výhradně z účastníků z České
Republiky (pokud jsou tedy dva účastníci z ČR, bude celkový počet startujících 2 a jejich umístění bude 1.
a 2., bez ohledu na skutečný počet startujících a umístění dané dvojice)
6. Standardní soutěže CEN v ČR i v zahraničí a všehna CEI (bez rychlostního limitu)
Započítává se skutečný počet účastníků, kteří v soutěži odstartovali a skutečné pořadí dané dvojice
7. V případě kombinované soutěže (např. MČR a CEI) se započítává pouze výsledek s vyšším
přídavným koeficientem dle typu závodů
8. Vzorec pro výpočet:
(km soutěže x koeficient stupně obtížnosti a podkladu terénu + počet startujících – umístění +10 bodů za
cenu kondice) x (koeficient stupně obtížnosti soutěže x přídavný koeficient typu závodů).
Tabulka koeficientů stupně obtížnosti soutěže
Obtížnost

ZM

Z

L

S

ST

T

Koef.

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Tabulka koeficientů stupně obtížnosti terénu a podkladu
Obtížnost
Koef.

Terén

Terén

Terén

Podklad

Podklad

Podklad

1

2

3

A

B

C

1

1,1

1,2

1

1,1

1,2

Tabulka přídavných koeficientů typu závodů
Typ závodu
Koeficient

CEN
1

CEI
1,1

CEIO
1,2

MČR
1,35

Mistr.

Mistr.

evropy

světa

2

2,5

9. Žebříčky vytrvalosti se od roku 2020 vedou automaticky v Jezdeckém Informačním Systému ČJF na
základě elektronicky zpracovaných výsledků závodů. O zápis výsledků národních závodů v zahraničí je
nutné požádat přes komisi vytrvalosti.
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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

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
ZZVJ-E. 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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PŘÍLOHA 9 – VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY KONÍ, VYŠETŘENÍ, KONTROLY MEDIKACE
ČÁST A: VETERINÁRNÍ KONTROLA
1. Veterinární komise a pohoda a zdraví koní
1.1. V souladu s Článkem 854.1. je Veterinární komise plně zodpovědná za rozhodnutí týkající se zdraví,
bezpečnosti a pohody koní na závodech, je v těchto záležitostech poradním hlasem pro Sbor
rozhodčích.
1.2. Není-li určeno jinak, všechna rozhodnutí, která přijímá komise tří veterinářů, vychází z většinového
hlasování. Pokud má komise rozhodnout, zda by měl být kůň vyloučen (FTQ), musí každý veterinář
samostatně (aniž by společně konzultovali) napsat své rozhodnutí na hlasovací lístek a předat ho
přímo členovi Sboru rozhodčích.
1.3. Sbor rozhodčích přijme rozhodnutí týkající se zdraví a pohody koně na základně rozhodnutí a
doporučení Veterinární komise. Rozhodnutí Veterinární komise nebo Sboru rozhodčích, přijatá na
doporučení Veterinární komise, jsou konečná a není proti nim odvolání.
1.4. Pokud Sbor rozhodčích rozhodne o vyloučení koně (FTQ), je povinen ve všech případech poskytnout
odpovídající informaci o důvodech vyloučení koně, která musí být zaznamenána v souladu s body
3.1. a 3.4. níže.
2. Zahraniční veterinární delegát/Hlavní veterinární delegát
Pokud není na závody jmenován Zahraniční veterinární delegát, jeho roli plní v souladu s Článekem
854.3. Hlavní veterinární delegát.
3. Záznamy
3.1. Na každé závody vytrvalosti musí být před první veterinární prohlídkou vydána FEI veterinární karta,
která musí být doplňována při každé další prohlídce. Veterinární karty mohou mít papírovou nebo
elektronickou podobu, za předpokladu, že je použit oficiální papír FEI/elektronická forma. Pokud
jsou veterinární karty v elektronické podobě, musí Organizační výbor tuto skutečnost uvést
v rozpisu.
3.2. Všechny relevantní informace požadované při prohlídkách koní (viz odstavec 9.2) a jakékoliv další
informace z jiných veterinárních kontrol/vyšetření nebo jak je dále požadováno v souladu s touto
přílohou nebo FEI veterinárními pravidly, musí být zaznamenány ve veterinární kartě každé dvojice a
musí být k dispozici při všech následných prohlídkách a vyšetření.
3.3. Sportovci jsou oprávněni nahlédnout do veterinární karty jejich koně ihned po každé veterinární
prohlídce a pořídit si kopii/opis.
3.4. Po každých závodech:
a) musí být do karty zaznamenána vzdálenost, kterou kůň dokončil k nejbližší veterinární uzávěře,
důvody pro neklasifikaci (metabolické, nepravidelné chody, obojí), poskytnutá veterinární péče,
hospitalizace, povinné odpočinky a další informace důležité k budoucí ochraně zdraví a pohody
koně.
b) všechny veterinární karty musí být odeslány na FEI veterinární oddělení v elektronické podobě do
72 hodin po skončení závodů, kopie mohou zůstat u Organizačního výboru (pokud je používána
papírová forma, karty se musí naskenovat a informace ručně zadat do elektronické podoby, např.
Wordu).
c) Veterinární zpráva ze závodů musí být odeslána na FEI veterinární oddělení v elektronické
podobě v souladu s FEI Veterinárními pravidly. Tato zpráva musí obsahovat podrobnosti ke všem
zraněním nebo onemocněním, které kůň utrpěl spolu s poskytnutou veterinární léčbou takového
zranění/onemocnění.
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3.5. Oficiální záznamy může provádět pouze Veterinární komise a /nebo Prezident Sboru rozhodčích NÚ:
hlavní rozhodčí.
4. Veterinární dohled na závodech
K zajištění dostatečného odpočinku koní mezi transportem a soutěží a dostatečného veterinárního
dohledu před a po jízdě na všech závodech CEI 2*, CEI 3* a mistrovstvích a v souladu s rozhodnutím
Veterinární komise, musí soutěžící koně zůstat ve stáji pod veterinárním dohledem (Prezidenta
veterinární komise, Zahraničního veterinárního delegáta, člena Veterinární komise a/nebo Službu
konajícího veterináře) po dobu (i) minimálně 8 hodin před vstupní prohlídkou (s ohledem na časy
uzavírání stájí) a (ii) minimálně 8 hodin po plánovaném ukončení soutěže. Pokud kůň neabsolvoval
všechny etapy soutěže, může Prezident veterinární komise, Zahraniční veterinární delegát a Prezident
sboru rozhodčích NÚ: hlavní rozhodčí povolit odjezd koně dříve.
5. Veterinární služby a následná péče
5.1. Prezident veterinární komise nebo Zahraniční veterinární delegát jsou povinni zajistit odpovídající
následnou péči a veterinární služby v souladu s FEI Veterinárními pravidly. Na mistrovstvích musí být
v místě k dispozici ošetřovna a nouzové léčebné zařízení a musí být také sjednána spolupráce
s doporučeným veterinárním zařízením, kam budou v případě potřeby postoupeni koně k dalším
vyšetřením. Tato ujednání musí být jasně uvedena v rozpisu soutěže a musí být před prohlídkou při
příjezdu schválena Technickým delegátem ve spolupráci s Prezidentem veterinární komise a
Zahraničním veterinárním delegátem.
5.2. Po vstupní prohlídce může Prezident veterinární komise a Zahraniční veterinární delegát po
konzultaci se Sborem rozhodčích doporučit změny v zajištění veterinární péče během závodů,
včetně umístění členů Veterinární komise nebo harmonogramu jejich dostupnosti pro pomoc při
ošetření na místě/následné péči. Musí být identifikován(i) ošetřující veterinář(i), jejichž členem musí
být i veterinář s licencí k výkonu veterinární medicíny v dané zeměpisné poloze.
6. Úhyn koně
6.1. Pokud dojde na závodech z jakéhokoliv důvodu k úhynu koně, Zahraniční veterinární delegát musí
dodržet postup popsaný ve FEI Veterinárních pravidlech.
6.2. Pokud dojde k úhynu koně v přímé souvislosti s jeho účastí na závodech (např. pokud kůň utrpí
závažné poranění nebo fatální zranění, které vyžaduje odvoz do doporučeného veterinárního
zařízení), povinností Odpovědné osoby a příslušné Národní federace je informovat FEI Veterinární
oddělení v souladu s postupy uvedenými ve FEI Veterinárních pravidlech a Článkem 840 těchto
pravidel.
ČÁST B: VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ
7. Vyšetření při příjezdu
7.1. Vyšetření při příjezdu musí být provedeno na všech závodech FEI a musí probíhat ve vyhrazeném
prostoru (viz FEI Veterinární pravidla) Zahraniční veterinární delegát (nebo jeho pověřený zástupce,
který musí být FEI veterinář) musí zkontrolovat všechny koně, kteří přijedou do místa konání závodů
a vybrat jejich FEI pasy, než jim bude povolen vstup do stájí.
a) Na závodech CEI může být vyšetření při příjezdu spojeno s vstupní prohlídkou před jízdou, ale (z
důvodů biologické bezpečnosti) koně nesmí vstoupit do stájí před dokončením vyšetření při
příjezdu.
b) Na závodech CEIO a mistrovstvích musí být vyšetření při příjezdu a vstupní prohlídka před jízdou
provedeny samostatně a v dostatečném odstupu, aby bylo možné izolovat případně ohrožené
koně a jejich doprovod, dokud nebudou objasněny otázky ohledně jejich stavu a zdraví.
Organizační výbor musí pro tyto účely zajistit odpovídající izolační prostor.
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7.2. Během vyšetření při příjezdu musí člen Veterinární komise:
a) ověřit dle FEI pasu totožnost koně, s použitím popisu a mikročipu (pokud je);
b) ověřit, že kůň je očkován proti koňské chřipce v souladu s FEI Veterinárními pravidly;
c) ověřit, že všechny požadované údaje týkající se identifikace a očkování a další zdravotní
záznamy jsou v pasu koně řádně zaznamenány;
d) ověřit, že kůň nevykazuje žádné znaky infekčního onemocnění. Toto vyšetření může zahrnovat
kontrolu tepu, dýchací soustavy, tělesné teploty a dalších parametrů;
e) ověřit, že kůň nevykazuje příznaky infekčního onemocnění a nezpůsobuje tím riziko biologické
bezpečnosti nebo jiná zdravotní rizika.
f)

pohmatem zkontrolovat končetiny a/nebo tělo koně, a to pouze v případě podezření na úraz
utrpěný během přepravy.

7.3. Po vyšetření po příjezdu musí být každý kůň, který je považován za nezpůsobilého soutěžit,
oznámen Sboru rozhodčích před vstupní prohlídkou. Veterinární komise/Zahraniční veterinární
delegát musí projednat případ se Sborem rozhodčích; Sbor rozhodčích může, pokud to uzná za
vhodné, vyloučit koně před vstupní prohlídkou.
7.4. Koním, kteří nejsou očkováni proti koňské chřipce v souladu s FEI Veterinárními pravidly nebo jejichž
naočkování nelze potvrdit (např. neposkytnutím pasu), nesmí být povolen přístup na závody a musí
být ustájeni v izolaci.
7.5. Koně, kteří mají jakékoliv klinické příznaky neinfekčních chorob nebo mají zranění, musí být
neprodleně oznámeni Veterinární komisi/Zahraničnímu veterinárnímu delegátovi.
7.6. Pokud kůň vykazuje příznaky infekčního onemocnění, nebo existuje podezření, že přišel do kontaktu
se zvířaty vykazujícími příznaky infekčního onemocnění, musí být ustájen v izolaci. Těmto koním
není povolen přístup do stájí a jsou ustájeni v izolaci, dokud budou příznaky vykazovat nebo dokud
nebude přijato jiné řešení.
7.7. Jakýkoliv náznak porušení biologické bezpečnosti musí být okamžitě oznámen Veterinární
komisi/Zahraničnímu veterinárnímu delegátovi.
8. Prohlídky koní
8.1. Po vyšetření při příjezdu provádí všechny prohlídky koní v průběhu soutěže Veterinární komise a
probíhají stejným způsobem. Pokud dojde v postupu při prohlídkách k jakýmkoliv změnám, musí být
tyto změny oznámeny před soutěží Sborem rozhodčích nebo zveřejněny v rozpisu soutěže.
8.2. Vstupní prohlídka: Vstupní prohlídka se koná buď v den, který předchází startu prvního kola soutěže
nebo brzy ten samý den, kdy startuje první kolo soutěže.
8.3. Prohlídka v každé veterinární uzávěře: Prohlídky se konají ve veterinárním prostoru veterinární
uzávěry po konci každého kola.
8.4. Povinná opakovaná prohlídka: Veterinární komise po konzultaci se Sborem rozhodčích může
požadovat předvedení všech koní účastnících se soutěže (nebo koní, kteří splňují daná kritéria, viz
Článek 816.6.5.) k povinné opakované prohlídce v určené veterinární uzávěře. Povinná opakovaná
prohlídka proběhne v posledních 15 minutách přestávky dané dvojice v resp. veterinární uzávěře.
8.5. Vyžádaná opakovaná prohlídka: člen Veterinární komise může požádat Sportovce o předvedení
koně k opakované prohlídce v jakékoliv veterinární uzávěře, pokud má pochybnosti o stavu koně.
Veterinářem vyžádaná opakovaná prohlídka proběhne v posledních 15 minutách přestávky dané
dvojice v resp. veterinární uzávěře.
8.6. Závěrečná prohlídka: proběhne poté, co kůň projede cílovou čárou jízdy.
8.7. Veterinární prohlídka v případě viditelné krve: Pokud je při prohlídce koně na koni viditelná krev,
musí být kůň vyšetřen komisí složenou ze tří veterinářů. Pokud tato komise určí, (i) že kůň krvácí z
poranění nebo z huby, nebo (ii) že pokračování v soutěži jakýmkoliv způsobem ohrožuje (nebo hrozí
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ohrožení) pohodu a zdraví koně, je kůň vyloučen (FTQ). Kůň může pokračovat v soutěži pouze v
případě, že komise veterinářů rozhodne, že kůň nekrvácí a že pokračování v soutěži nijak neohrožuje
pohodu a zdraví koně (např. kůň utrpěl škrábnutí z větve stromu atd.). Veterinární delegát musí
nahlásit veškerou krev viditelnou na koni (bez ohledu na rozhodnutí komise) ve veterinární zprávě
(viz veterinární řád FEI), včetně FEI registračního čísla koně, popisu zranění, fotografie zranění a
rozhodnutí komise se zdůvodněním a jmény a FEI registračními čísly všech tří členů komise.
8.8. Další prohlídky: Veterinární komise nebo Sbor rozhodčích může v průběhu závodů náhodně a
kdykoliv vybrat kteréhokoliv koně k veterinární prohlídce.
9. Posuzování v průběhu prohlídek koní
9.1. Odpovědnost veterinářů za posuzování koně je stejná pro všechny prohlídky koní, tj. pro posouzení
způsobilosti pokračovat v soutěži platí stejné postupy týkající se měření tepové frekvence,
posouzení metabolického stavu, chodů a celkového stavu až do závěrečné prohlídky, a to včetně.
9.2. Posuzování při všech prohlídkách koní: Veterinář, který provádí prohlídku koně, posoudí celkový
stav koně a metabolický stav s přihlédnutím k době přestávky (viz Článek 816.2). Posouzení zahrnuje
měření tepové frekvence, vyšetření sliznice, plnění kapilár, hydrataci, střevní pochody a chování
koně. Veterinář také posoudí chody koně a veškerou bolestivost při pohmatu zad a oblasti
podbřišníku, strukturu a citlivost svalů a drobná poranění, včetně poranění v hubě a v okolí sedla a
podbřišníku. Výstup z posouzení stavu koně musí být zaznamenána ve veterinární kartě.
9.3. Měření tepové frekvence
a) Všechna měření tepové frekvence musí provést člen Veterinární komise. Tepová frekvence je
první parametr, který je posuzován a zaznamenán v průběhu prohlídky. Je základním kritériem
k přesnému posouzení stavu a zdraví koně a jeho způsobilosti pokračovat v soutěži. Veterináři
provádějícímu prohlídku musí být oznámena doba odpočinku koně.
b) Maximální povolené tepové frekvence jsou uvedeny v Článku 816.6.1. (a mohou být v souladu
s Článkem 816.9. upravovány). Koně s vyšší tepovou frekvencí, než je maximální tepová
frekvence, nebudou moci pokračovat v soutěži a budou vyloučeni (FTQ-ME). Jakékoliv
nenormální zvuky srdce musí být zaznamenány ve veterinární kartě.
c) 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. Pokud Sportovec, pomocník nebo jiná Odpovědná osoba
(viz FEI Všeobecná pravidla) záměrně narušuje prohlídku koně, kůň prohlídkou neprojde.
d) K měření tepové frekvence musí být použit stetoskop a nebo FEI schválený elektronický přístroj
k měření tepové frekvence. Když je kůň předveden k prohlídce, stetoskop nebo přístroj je
přiložen na levou stranu hrudního koše zhruba ve výši loketního hrbolu. Vyšetřující by měl
vyhledat nejlepší pozici k poslechu srdce.
e) Začátek a čas měření:

f)

i.

Pokud je používán stetoskop, musí být k měření času použity stopky. Stopky musí být
zastaveny za 15 vteřin a potom (v souladu s popisem níže) za 60 vteřin. K posouzení tepové
frekvence za 15 vteřin v souladu s f) (i), musí být počet tepů vynásoben čtyřmi. Stopky se
spustí, když jsou srdeční údery dobře slyšet a počítání započne od dalšího úderu.

ii.

Pokud je používán elektronický přístroj, musí zaznamenávat tepovou frekvenci
v 15vteřinových intervalech. Měření začíná v okamžiku, kdy je přístroj přiložen ke
hrudnímu koši koně a zaznamená první úder.

Určení, zda srdeční frekvence koně odpovídá parametrům maximální srdeční frekvence:
i.

Je-li tepová frekvence po prvním 15vteřinovém časovém intervalu o 5 tepů nebo více nižší,
než je maximální povolená tepová frekvence, může být měření zaznamenáno a je
skončeno. Veterinář se ale může rozhodnout pokračovat v měření po dobu 60 sekund,
pokud má o přesnosti měření pochyby.
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(Například pokud je maximální srdeční frekvence 64 tepů/min, může být hodnocení
zastaveno po prvním 15vteřinovém intervalu i) když elektronický přístroj ukazuje, že
tepová frekvence koně je 59 tepů/min nebo nižší, nebo ii) napočítá-li veterinář pomocí
stetoskopu 14 tepů nebo méně, protože 14 x 4 = 56, zatímco 15 x 4 = 60).
ii.

Pokud je tepová frekvence po prvním 15vteřinovém časovém intervalu nižší o 4 tepy nebo
méně, než je maximální povolená tepová frekvence, musí měření pokračovat celých 60
sekund.
(Například pokud je maximální tepová frekvence 64 tepů za minutu, hodnocení musí
pokračovat celých 60 vteřin, pokud po prvním 15vteřinovém intervalu i) když
elektronický přístroj ukazuje, že tepová frekvence koně je 60 tepů/min nebo ii) )
napočítá-li veterinář pomocí stetoskopu 15 tepů nebo více).

iii.

Pokud je po 60 vteřinách měření tepová frekvence rovna nebo nižší maximální povolené
tepové frekvenci, je měření zaznamenáno a ukončeno.

NÚ: 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.
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.
NÚ se nevztahuje na MČR, je-li vyhodnocováno v rámci otevřené soutěže.
iv.

Pokud je tepová frekvence po 60 vteřinách měření vyšší než maximální povolená tepová
frekvence:
A. S výjimkou závěrečné prohlídky (kde je povoleno pouze jedno předvedení k měření),
pokud zbývá dostatek času na druhé předvedení koně k měření (viz Článek 816.6),
může být kůň předveden podruhé na opakované měření tepové frekvence. Pro druhé
měření platí stejný postup podle odstavců a)–f) výše.
B. Pokud na opakované měření tepové frekvence nezbývá čas nebo kůň nesplní
maximální povolenou tepovou frekvenci při opakované měření tepové frekvence nebo
při závěrečné prohlídce koně (kde je povoleno pouze jedno předvedení k měření), musí
být potvrzeno neúspěšné měření. Kůň musí být předveden k druhému veterináři ihned
po neúspěšném měření. Pokud byl k měření použit elektronický přístroj, musí být
použit k měření jiný elektronický přístroj (nebo, není-li k dispozici, stetoskop). Veterinář
měří tepovou frekvenci koně pouze po dobu 15 vteřin. Pokud má být kůň označen jako
FTQ, musí být tepová frekvence koně z ověřovacího měření buď zveřejněna na
elektronické tabuli, nebo oznámena členu Sboru rozhodčích. Pokud je tepová
frekvence koně během ověřovacího měření větší než maximální povolená tepová
frekvence, je kůň vyloučen (FTQ-ME).

g) Index srdeční činnosti (CRI):
Jako část metabolického posouzení koně je při každé prohlídce měřen (a zaznamenán) Index
srdeční činnosti (CRI).
Jakmile je zaznamenána tepová frekvence v souladu s bodem 9.3., Veterinář posoudí chody
koně v klusu. Sportovec/pomocník musí s koněm zaklusat 80 m (40 m tam a 40 m zpět).
Veterinář spustí stopky a kůň kluše 1 minutu. Po této minutě je znovu zaznamenána
stetoskopem po dobu 60 vteřin tepová frekvence. Rozdíl mezi oběma naměřenými hodnotami
je Index srdeční činnosti.
Při druhém měření Veterinář posoudí, zda kůň nevykazuje patologické příznaky (šelest na srdci,
arytmie), které by mohly naznačit, že není způsobilý dále pokračovat. Před druhým měřením
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nesmí dojít k žádné aktivitě, která by mohla uměle zvýšit tepovou frekvenci koně (např.
vyšetřovat koni hlavu atd.).
9.4. Dýchací soustava: abnormality v rychlosti nebo povaze dýchání mohou být považovány Veterinární
komisí za stav, který by mohl ohrozit pohodu a zdraví koně a neumožňuje kvalifikaci do další etapy.
9.5. Celková kondice a metabolický stav: koně s celkově špatnou kondicí nebo abnormálně vysokou
tělesnou teplotou budou vyloučeni (FTQ–ME).
9.6. Metabolicky stav: Metabolický stav je posuzován vyšetřením a záznamem parametrů, které určují
schopnost koně pokračovat v soutěži, včetně (ale ne výhradně) vyšetření sliznice, plnění kapilár,
hydratace, střevní pochodů, chování a indexu srdeční činnosti. Neschopnost kvalifikace do další
etapy z důvodů metabolického stavu, poranění měkkých tkání nebo z jiných důvodů vyžaduje
posouzení komisí složenou ze tří Veterinářů.
9.7. Nepravidelnosti chodů: Kůň vykazující nepravidelnosti chodů v průběhu kterékoliv prohlídky během
soutěže/na trati, které jsou jednoznačně pozorovatelné v klusu při hodnocení koně na ruce na volné
otěži bez předchozích ohybových zkoušek a hluboké palpace končetin, které způsobují koni bolest,
nebo ohrožují jeho schopnost bezpečně podat sportovní výkon, bude vyloučen ze soutěže (FTQ–
GA). Postup při posouzení:
a) Prohlídka musí prováděna na rovném, pevném povrchu;
b) Pokud má prohlížející veterinář po absolvování první klusové zkoušky pochybnosti o schopnosti
koně pokračovat, kůň bude předveden znovu před veterinární komisi, složenou ze tří veterinářů
v doprovodu člena Sboru rozhodčích;
c) Kterýkoliv ze tří veterinářů může před svým hlasováním požádat o další předvedení koně, čímž
poskytne koni a Sportovci výhodu z pochybnosti. Svou žádost oznámí přítomnému členu Sboru
rozhodčích a ten požádá o nové předvedení koně.
d) Pokud se porota není schopna ani po třech pokusech usnést, zda je kůň schopen pokračovat, ať
už z důvodů selhání předvedení nebo pokud kůň není schopen klusat celou vzdálenost, kůň
bude vyloučen (FTQ–GA);
e) Jakýkoliv neobvyklý charakter chodu koně musí být zaznamenán do veterinární karty bez ohledu
na to, zda je důvodem k vyloučení či nikoliv. Pokud je používán elektronický systém, musí být
uvedeno opatření toto nařizující;
9.8. Bolestivost, otevřené rány, poranění: Jakýkoliv výskyt bolestivosti, otevřených ran a poranění v
hubě, na končetinách a po těle, včetně podrážděných míst v oblasti podbřišníku a sedla musí být
zaznamenán. Pokud by účast nebo pokračování v soutěži s jistotou vážně zhoršilo stav jakéhokoliv
zranění nebo prohloubilo bolestivost (mohlo způsobit bolestivost), koni nebude umožněno
pokračovat v soutěži (FTQ–MI).
9.9. 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 při
vstupní 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, kůň se
nekvalifikuje do další etapy (FTQ–GA). Botičky nebo jiné výplně chránící kopyta musí být před
prohlídkou odstraněny, pokud si tak vyžádá Veterinární komise.
9.10. Další specifické požadavky při závěrečné prohlídce:
a) Účelem závěrečné prohlídky je posoudit, zda je kůň po normálním odpočinku stále schopen
pokračovat v soutěži dalším celým kolem.
b) 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 a klusová zkouška musí
být provedena před porotou složenou ze 3 členů Veterinární komise v doprovodu člena Sboru
rozhodčích. Člen této poroty může před hlasováním požádat (pouze jednou) o opětovné
předvedení koně v klusu.
Strana 63
Pravidla vytrvalosti 2021

NÚ: Týká se národních soutěží S a výše.

10. Dekorum při prohlídkách koní
10.1. Za dodržování slušnosti a dekora při prohlídkách koní je zodpovědný Sbor rozhodčích, komisaři a
členové Veterinární komise.
10.2. Vyhrazené prostory pro prohlídky by měly být tiché a měly by být brán ohled na Sportovce a koně,
kteří jsou vystaveni tlaku intenzívní soutěže.
10.3. Sportovci a další asistující osoby musí v průběhu prohlídky respektovat charakter vykonávané
činnosti, dodržovat dekorum a nedělat nic, co by mohlo mít na průběh prohlídky nebo na koně
negativní dopad.
10.4. Koně musí být předvedeni k prohlídce s uzdou nebo (s výhradou článku 825.2.11) ohlávkou, ale bez
jakékoliv další výstroje, včetně sedla, kamaší, masek, stínidel a podobně. Výstroj musí být sundána
v prostoru pro odpočinek před vstupem do veterinárního prostoru. Pokud došlo k lokální aplikaci
čehokoliv na kůži koně, bude Veterinární komise požadovat, aby byla odstraněna před tím, než
bude kůň předveden k prohlídce (viz Článek 824). Pokud je kůň přiveden do veterinárního prostoru
s výstrojí (jinou než je uzda nebo ohlávka) nebo topickou aplikací jakéhokoliv druhu na kůži, která
nebyla odstraněna podle pokynů Veterinární komise, pak tento kůň vstupní prohlídkou neprojde.
Čas vstupu do veterinárního prostoru bude vymazán a kůň musí veterinární prostor opustit a být
předveden k druhé (konečné) prohlídce (s výjimkou závěrečné prohlídky, kde není druhé
předvedení možné).
10.5. Koně musí být od vstupu do veterinárního prostoru plynule vedeni dle instrukcí komisařů přímo
k určenému veterináři. Nesmí být podnikány žádné kroky k zadržení koně nebo k zabránění jeho
neustálého pohybu vpřed. Kůň nesmí přistoupit k veterináři, dokud není změřena jeho tepová
frekvence, a nesmí být předveden v klusu, dokud k tomu nedostane pokyn příslušného veterináře.
V případě porušení těchto postupů bude Sportovec potrestán stanoveným časovým trestem ve výši
5 minut nebo Žlutou výstražnou kartou.
NÚ: Na NZ se Žlutá výstražná karta nepoužívá.
10.6. Nebude tolerováno žádné nesportovní chování ve smyslu zdržování správného předvedení koně,
resp. bránění správnému předvedení. FEI může čas od času podle potřeby vydat seznam činností
zakázaných v průběhu prohlídky koní. Zakázané činnosti vztahující se k měření tepové frekvence
zahrnují klekání si před koně, tahání hlavy koně dolů, krmení koně nebo dotýkání se koně za
účelem ovlivnění výsledků měření tepové frekvence. Zakázané činnosti vztahující se k posouzení
chodů koně zahrnují vědomé omezování pohybu hlavy koně a/nebo pobízení koně ke klusu (jinak
než je povoleno v Článku 822.5.3.). Opakované neúspěšné předvedení koně k posouzení chodů
může znamenat vyloučení koně (FTQ) jak uvedeno v bodu 9.7. výše. Pískání nebo jiné chování,
které by mělo koně ve veterinárním prostoru povzbudit k močení, je zakázáno.
10.7. Porušení slušného chování při prohlídkách koní nebo provozování činností zakázaných FEI může
(spolu s dalšími postihy uvedenými v tomto bodu) znamenat diskvalifikaci nebo další sankce a/nebo
postihy dle uvážení Sboru rozhodčích a komisařů. Sbor rozhodčích a komisaři mají rozsáhle
možnosti, aby určili, jaké kroky jsou vhodné ve vztahu k jakémukoliv porušení pravidel při
prohlídkách koní.
ČÁST C: VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ BĚHEM SOUTĚŽÍ
Viz Kapitola V (Veterinární ošetření) FEI Veterinárních pravidel.
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PŘÍLOHA 10 – VYŠETŘENÍ PO TŘETÍM (NEBO DALŠÍM) VYLOUČENÍ FTQ-GA
V návaznosti na Článek 839.2.1., poté, co je kůň vyloučen pro nepravidelné chody (FTQ-GA) potřetí v období
jednoho průběžného roku, musí být předtím, než je mu umožněno opět startovat, dodržen následující
postup, který prověří jeho plné zotavení:
1. Oznámení:
1.1. Kůň musí být v databázi FEI zaznamenán jako třikrát (nebo vícekrát) vyloučen FTQ–GA v období
průběžného roku;
1.2. Pokud má Sportovec v úmyslu jet koně, který byl v období jednoho průběžného roku třikrát nebo
vícekrát vyloučen pro nepravidelné chody, musí Sportovec (nebo trenér) informovat FEI oddělení
vytrvalosti o dané soutěži nejméně čtyři týdny před touto soutěží;
1.3. FEI oddělení vytrvalosti informuje FEI veterinární oddělení o stavu koně a požádá ho o zajištění
vyšetření koně v souladu s Přílohou 10. Oddělení vytrvalosti FEI informuje také Prezidenta sboru
rozhodčích o stavu koně a dodatečném vyšetření.
1.4. FEI veterinární oddělení informuje Zahraničního veterinárního delegáta a Veterinární komisi o stavu
koně a požadovaném dalším vyšetření.
2. Průběh vyšetření:
2.1. Před vstupní prohlídkou musí koně vyšetřit komise složená ze tří veterinářů (včetně Prezidenta
veterinární komise, Zahraničního delegáta a člena Veterinární komise) a posoudit, zda je kůň
způsobilý soutěžit.
2.2. Vyšetření se musí (mimo jiné) skládat z:
a) předvedení v kroku a klusu na rovné linii;
b) předvedení v kroku a klusu v kruhu na obě ruce; a
c) vyšetření pohmatem příslušných tkání.
2.3. Komise veterinářů musí sdělit výsledek vyšetření Sboru rozhodčích (v souladu s FEI Veterinárními
pravidly). Sbor rozhodčích následně rozhodne, zda je kůň způsobilý absolvovat vstupní prohlídku.
2.4. Veterinární komise musí koně v průběhu soutěže pečlivě pozorovat.
2.5. Pokud kůň projde závěrečnou prohlídkou, FEI oddělení vytrvalosti odstraní z profilu koně v databázi
FEI záznam.
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PŘÍLOHA 11 – POVOLENÁ STÍNIDLA A LÍCNICE
Přehled povolených stínidel, clon a lícnic dle Článku 825.2.7., 825.2.8. a 825.3.7.
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PŘÍLOHA 12 – DEFINICE
Definované pojmy používané v těchto pravidlech mají význam popsaný níže, nebo (pokud nejsou uvedeny v
této příloze) mají význam, který jim je dán ve FEI Stanových, FEI Všeobecných pravidlech, FEI Veterinárních
pravidlech nebo dalších FEI pravidlech a předpisech.
ATHLETE - SPORTOVEC

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 800.4.2.

BEST CONDITION AWARD – CENA

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 862 A PŘÍLOZE ANGLICKÉHO ORIGINÁLU PRAVIDEL.

KONDICE

BLINKERS - STÍNIDLA

KUKLA NA HLAVU KONĚ S OTVORY PRO OČI A UŠI; JEDEN NEBO OBA OTVORY PRO OČI
MOHOU BÝT ČÁSTEČNĚ ZAKRYTY TAK, ABY UMOŽNILY OMEZENÉ ZORNÉ POLE SMĚREM
DOZADU, ALE ZACHOVALY PLNÉ PŘEDNÍ ZORNÉ POLE.

CATASTROFIC INJURY – FATÁLNÍ

ZRANĚNÍ, KTERÉ PODLE NÁZORU PREZIDENTA VETERINÁRNÍ KOMISE, PREZIDENTA
OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ KOMISE A ZAHRANIČNÍHO VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA VYŽADUJE
OKAMŽITOU EUTANÁZII NEBO PŘISPĚLO KE SMRTI KONĚ V PRŮBĚHU SOUTĚŽE. ÚHYN
KONĚ VIZ ČLÁNEK 840 A PŘÍLOHA 9.

ZRANĚNÍ

CEI

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 802.1.1. A 802.2.

CEIO

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 802.1.1. A 802.2.

CHAMPIONSHIPS - MISTROVSTVÍ

VIZ INFORMACE V ČLÁNKU 802.4.2.

COMBINATION - DVOJICE

DVOJICE KŮŇ – SPORTOVEC.

COMPETITION - SOUTĚŽ

FEI VYTRVALOSTNÍ JÍZDA, VE KTERÉ JSOU SPORTOVCI ŘAZENI PODLE VÝSLEDKŮ A KDE
MOHOU BÝT UDĚLENY CENY.

CREW MEMBER - POMOCNÍK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ POMÁHAT DVOJICI V SOUTĚŽNÍM PROSTORU.

DEFINITE ENTRIES – DEFINITIVNÍ

SEZNAM POTVRZENÝCH DVOJIC SPORTOVEC/KŮŇ ZASLANÝCH NÁRODNÍ FEDERACÍ
K ÚČASTI V SOUTĚŽI (NA MISTROVSTVÍ A FEI SVĚTOVÉ JEZDECKÉ HRY MUSÍ BÝT DVOJICE
VYBRÁNY ZE SEZNAMU JMENOVITÝCH PŘIHLÁŠEK).

PŘIHLÁŠKY

DISQUALIFICATION DISKVALIFIKACE

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 809.5.2.

ELITE ATHLET STATUS – STATUS
ELITNÍ SPORTOVEC

STATUS PŘIDĚLOVANÝ SPORTOVCŮM SPLŇUJÍCÍM KRITÉRIA UVEDENÁ V ČLÁNKU 861.

ENDURANCE - VYTRVALOST

VIZ PŘEDMLUVA TĚCHTO PRAVIDEL

ENDURANCE YELLOW WARNIING
CARD – ŽLUTÁ VÝSTRAŽNÁ KARTA

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 865.1.

VYTRALOSTI

EVENT - ZÁVODY

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU

800.1. (ZÁVODY SE MOHOU SKLÁDAT Z JEDNÉ NEBO VÍCE

SOUTĚŽÍ).

FAILURE TO QUALIFY – DVOJICE SE

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 809.5.1. A PŘÍLOHA 3.

NEKVALIFIKOVALA

FEI CALENDAR – FEI KALENDÁŘ

KALENDÁŘ ZÁVODŮ, KTERÉ BYLY SCHVÁLENY FEI, VÍCE ZDE:

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
FEI RULES AND REGULATIONS –

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 800.1.
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FEI PRAVIDLA A PŘEDPISY
FIELD OF PLAY – SOUTĚŽNÍ

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 813.

PROSTOR

FINAL HORSE INSPECTION –
ZÁVĚREČNÁ PROHLÍDKA

POVINNÁ PROHLÍDKA, KTERÁ SE KONÁ NA KONCI SOUTĚŽE.

FIRST (PRE-RIDE) INSPECTION –

PRVNÍ PROHLÍDKA KONÍ, KTERÁ SE KONÁ NA ZAČÁTKU SOUTĚŽE, PŘED PRVNÍM KOLEM.

VSTUPNÍ PROHLÍDKA

FOREIGN VETERINARY DELEGATE –
ZAHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ
DELEGÁT

VIZ DEFINICE VE FEI VETERINÁRNÍCH PRAVIDLECH. V SOULADU S ČLÁNKEM 854.3.,
POKUD NENÍ ZAHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁT JMENOVÁN, JEHO FUNKCI MŮŽE ZASTAT
HLAVNÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁT.

HOLD TIME – POVINNÁ

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 816.8.

PŘESTÁVKA

HORSE ABUSE – TÝRÁNÍ KONÍ

VIZ DEFINICE VE FEI VŠEOBECNÝCH PRAVIDLECH A ČLÁNKU 801 V TĚCHTO PRAVIDLECH.

INCORRECT BEHAVIOUR CARD –
KARTA ZA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 865.2.

LOOP - KOLO

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 814.1.

MANDATORY OUT OF
COMPETITION PERIOD (MOOCP)
– POVINNÝ ODPOČINEK KONÍ

OBDOBÍ, BĚHEM KTERÉHO SE KŮŇ NESMÍ ÚČASTNIT NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH
ZÁVODŮ, VIZ ČLÁNEK 839.

NATIONAL EVENT – NÁRODNÍ

ZÁVODY POŘÁDANÉ NA NÁRODNÍ ÚROVNI POD PATRONÁTEM NÁRODNÍ FEDERACE.

ZÁVODY

NOMINATED ENTRIES –
JMENOVITÉ PŘIHLÁŠKY

SEZNAM DVOJIC NAVRŽENÝCH NÁRODNÍ FEDERACÍ K ÚČASTI NA ZÁVODECH, ZE KTERÉHO
MUSÍ BÝT VYBRÁNY DEFINITIVNÍ PŘIHLÁŠKY A NÁHRADY.

OC – ORGANIZAČNÍ VÝBOR

VÝBOR ZODPOVĚDNÝ ZA ORGANIZACI ZÁVODŮ.

OFFICIAL TEAM COMPETITION –
OFICIÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV

SOUTĚŽ DRUŽSTEV ZA ZÁVODECH CEIO.

PHASE - ETAPA

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 815.

SERIOUS INJURY – TĚŽKÉ

TĚŽKÉ PORANĚNÍ LZE DEFINOVAT JAKO MUSKULOSKELETÁLNÍ NEBO METABOLICKÉ:

PORANĚNÍ

MEZI TĚŽKÁ MUSKULOSKELETÁLNÍ PORANĚNÍ PATŘÍ MIMO JINÉ ZLOMENINY, VÁŽNÁ
POŠKOZENÍ ŠLACH NEBO VAZŮ NEBO PORANĚNÍ SVALŮ, KTERÉ ZNEMOŽŇUJÍ NORMÁLNÍ
POHYB. KŮŇ, KTERÝ NENESE ŽÁDNOU VÁHU A PŘÍČINA JEHO ZRANĚNÍ NENÍ
DIAGNOSTIKOVÁNA, MUSÍ BÝT KLASIFIKOVÁN JAKO KŮŇ S TĚŽKÝM PORANĚNÍM
(MUSKULOSKELETÁLNÍM).
MEZI TĚŽKÁ METABOLICKÁ PORANĚNÍ JE ZAHRNUT JAKÝKOLIV STAV, KTERÝ VYŽADUJE
NEODKLADNÉ OŠETŘENÍ NEBO HO NELZE ZCELA VYŘEŠIT NA MÍSTNĚ KONÁNÍ ZÁVODŮ A
(PO ALESPOŇ 2/3 VĚTŠINĚ PŘI HLASOVÁNÍ) PODLE NÁZORU PREZIDENTA VETERINÁRNÍ
KOMISE, PREZIDENTA OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ KOMISE A ZAHRANIČNÍHO
VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA VYŽADUJE DALŠÍ VYŠETŘENÍ A PÉČI I PO SKONČENÍ SOUTĚŽE .
JAKO PŘÍKLAD LZE MIMO JINÉ UVÉST VYTRVALOU KOLIKU, AKUTNÍ PORANĚNÍ LEDVIN,
MYOPATII, KOLAPS, INFARKT NEBO DALŠÍ METABOLICKÁ PORANĚNÍ, KTERÁ MOHOU
OHROZIT ZDRAVÍ A POHODU KONĚ. POKUD JE DOPORUČEN PŘEVOZ KONĚ, JEHO STAV
MUSÍ BÝT POVAŽOVÁN ZA TĚŽKÉ PORANĚNÍ.
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TRAINER - TRENÉR

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 800.4.1.

VET GATE - VETERINÁRNÍ

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 813.1.3.

UZÁVĚRA

VETTING AREA – VETERINÁRNÍ

VIZ DEFINICE V ČLÁNKU 816.3.

PROSTOR

Pokud není výslovně uvedeno jinak, pak v těchto pravidlech vytrvalosti:
•

slova oslovující jedno pohlaví zahrnují ostatní pohlaví;

•

slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;

•

odkazy na Články a Přílohy jsou odkazy na články a přílohy v těchto pravidlech; odkazy na odstavce jsou
odkazy na ustanovení v Přílohách;

•

jakýkoliv odkaz na ustanovení pravidel nebo předpisů zahrnuje následné změny a úpravy;

•

jakýkoliv odkaz na právní předpisy zahrnuje následné změny a úpravy předpisů přijatých a jakékoliv
nařízení, nařízení rady nebo jiné nástroje vydané čas od času podle těchto právních předpisů;

•

jakýkoliv odkaz na dohodu zahrnuje tuto dohodu, která je čas od času pozměněna, doplněna, obnovena
nebo nahrazena;

•

odkaz na „písemně“ zahrnuje fax a e-mail;

•

odkaz na „může“ znamená „podle vlastního uvážení takové osoby“; odkaz na „nesmí“ je zákaz;

•

odkaz na osobu zahrnuje fyzické osoby, právnické osoby a subjekty nezapsané v obchodním rejstříku
(bez ohledu na to, zda mají nebo nemají samostatnou právní subjektivitu), a zahrnuje také právní osobní
zástupce, nástupce a pověření takové osoby;

•

odkaz na „den“ znamená kterýkoliv den v týdnu bez omezení na pracovní dny a odkaz na „jeden den“
znamená po sobě jdoucích 24 hodin (pro jízdu, která má být dokončena za jeden den, nesmí být mezi
začátkem a cílem jízdy žádné přerušení);

•

výraz „čas“ odkazuje na greenwichské časové pásmo (GMT);

•

Nadpisy a tabulky obsahu slouží pouze pro informaci a nemají vliv na správný výklad a uplatňování
příslušných pravidel nebo předpisů; a

•

jakákoliv slova následující za výrazy „včetně“, „zahrnují“, „zejména“, „jako“, „například“ nebo další
podobné výrazy musí být vykládány jako ilustrativní a nesmí omezovat smysl těchto slov, popis, definice,
fráze nebo výraz předcházející těmto výrazům.

V případě rozporu mezi FEI Pravidly vytrvalosti a FEI Stanovami mají přednost Stanovy. Pokud není výslovně
uvedeno jinak, v případě rozporu mezi FEI Pravidly vytrvalosti a FEI Všeobecnými pravidly mají přednost FEI
Všeobecná pravidla.
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