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PŘEDMLUVA
Toto vydání Mezinárodních veterinárních pravidel je platné od 1. 1. 2021 a nahrazuje všechna dřívější vydání.
Tato pravidla musí být chápána v souvislosti se Stanovami FEI, Všeobecnými pravidly, pravidly jednotlivých
disciplín, se Stanovami a Disciplinárním řádem ČJF a Pravidly pro kontrolu medikace a dopingu koní
(EADCMP). Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od
1. 4. 2021. Pozornost věnovaná pohodě a zdraví koně, podle FEI Kodexu chování, je hlavní zásadou, prolínající
se Veterinárními pravidly a je platná po celou dobu trvání závodů.
V případě konfliktu mezi Veterinárními pravidly, Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín jsou
po 1. 1. 2021 nadřazená Veterinární pravidla.
FEI Seznam zakázaných látek obsahuje výčet všech Zakázaných látek, rozdělených na Zakázané látky a
Kontrolované medikační látky a je součástí Pravidel pro kontrolu medikace a dopingu koní. Látky určuje
subkomise FEI Veterinární komise, která pravidelně seznam aktualizuje a publikuje.
Veterinární Guidance Notes vydá FEI Veterinární oddělení po schválení FEI Veterinární komisí. V případě
konfliktu mezi terminologií ve Veterinárních pravidlech a Guidance Notes jsou nadřazená Veterinární
pravidla.
Veterinární formuláře jsou k dispozici ke stažení na stránkách FEI, www.fei.org
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 s výjimkou částí pravidel označených fialovou barvou a logem FEI – takové části pravidel jsou
z pohledu národních závodů nepoužitelné. 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.
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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 podřízeno soutěžním nebo obchodním vlivům. Zvlášť musí být přihlíženo k následujícím bodům:
1.

Všeobecný prospěch

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

Sportovní způsobilost

a) Kondice a způsobilost
Koně a sportovci musí být v kondici a zcela zdraví a způsobilí, aby jim byla povolena účast na závodech. Koním
musí být dopřán dostatečný odpočinek mezi tréninky a soutěžemi, stejně tak po transportu.
b) Zdravotní stav
Kůň, u kterého je podezření na zdravotní potíže, by se závodů neměl účastnit/v závodech pokračovat.
V případě pochybností je třeba vyhledat veterináře ke konzultaci.
c) Dopink a medikace
Dopink a medikace jsou považovány za závažné narušení pohody a zdraví koně a nebudou tolerovány. Po
jakémkoliv veterinárním zákroku musí být zajištěna před účastí na závodech dostatečně dlouhá doba na
rekonvalescenci.
d) Chirurgické zákroky
Jakýkoliv chirurgický zákrok, který ohrožuje pohodu a zdraví soutěžícího koně nebo bezpečnost ostatních koní
nebo sportovců nesmí být povolen.
e) Březí klisny/klisny po porodu
Klisny, které jsou březí déle než čtyři měsíce, nebo klisny po porodu až do odstavu hříběte se nesmí účastnit
závodů.
f) Zneužívání jezdeckých pomůcek
Zneužívání jezdeckých pomůcek (bičů, ostruh atd.) nebude tolerováno.
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.
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b) Povrchy
Všechny povrchy, na kterých se koně pohybují, trénují nebo soutěží, musí být připraveny tak, aby vyloučily
možnost zranění.
c) Extrémně teplé počasí
Pokud by z důvodu extrémně teplého počasí mělo dojít k ohrožení pohody a zdraví koně, soutěž se nesmí
konat. Dále musí být zajištěna možnost rychlého zchlazení koní po soutěži.
d) Ustájení na závodech
Stáje musí být bezpečné, hygienické, pohodlné, s dobrou ventilací a dostatečně prostorné. Čerstvá voda a
užitková voda musí být vždy k dispozici.
4.

Humánní zacházení s koňmi

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

Vzdělávání

FEI důrazně žádá všechny osoby zainteresované v jezdeckém sportu, aby se snažili dosáhnout co nejvyšší
úrovně vzdělání ve své specializaci.
Kodex chování může být příležitostně aktualizován a názory všech jsou vítány. Pozornost bude věnována
dalším výzkumům ohledně pohody a zdraví koní, které FEI/ČJF podporuje.
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KAPITOLA I – ÚVOD
ČLÁNEK 1000: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Všechny mezinárodní závody se řídí FEI Stanovami, NÚ: Stanovami ČJF, Všeobecnými pravidly,
Veterinárními pravidly a pravidly jednotlivých disciplín, což zahrnuje rovněž dohled nad dodržováním
pohody a zdraví všech zúčastněných koní.
2. Veterinární pravidla se zejména zabývají péčí o koně, zajištěním pohody a zdraví koně a fair play.
3. Za správnost Veterinárních pravidel a jejich užívání je zodpovědná FEI Veterinární komise, která zároveň
poskytuje podporu v otázkách zajištění pohody a zdraví koní.
4. V souladu s FEI Stanovami mohou být Veterinární pravidla upravena na základě návrhu Veterinární
komise nebo Národní federace (ta se obrací na Veterinární komisi). Úpravy musí být následně schváleny
FEI Generálním zasedáním.
5. Národním federacím je doporučeno dodržovat tato pravidla i při národních závodech, aby byla zajištěna
lepší důslednost a porozumění jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
6. Pokud Státní veterinární správa odmítne vpustit na závody koně z pozvané země, Organizační výbor a
Národní federace musí případ ohlásit FEI.
Pokud takový případ nastane, FEI Generální sekretář požádá Veterinární komisi o konzultaci, a pokud
neshledá dostatečné důvody pro odmítnutí, může závody zrušit, nebo v případě Mistrovství převést do
jiné země.
7. Zanedbání přesného dodržování postupů určených Veterinárními pravidly a jejich přílohami ze strany
Organizačního výboru nebo oficiálních představitelů není omluvou, nebo podkladem k obraně jakékoli
osoby podléhající těmto, Všeobecným pravidlům, Pravidlům kontroly medikace a dopingu u koní a
sportovním pravidlům, pokud nelze prokázat, že toto zanedbání se podstatně dotýká legitimních práv
osoby, která spadá pod tato, nebo Všeobecná pravidla.
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KAPITOLA II – POŽADAVKY PRO FEI ZÁVODY
ČLÁNEK 1001: IDENTIFIKACE KONÍ
1. Odpovědná osoba musí dodržovat požadavky pro národní a FEI pasy, Identifikační karty a přihlašování se
na FEI závody podle Článků 113 a 137 Všeobecných pravidel.
2. Pasy musí být vyplněny podle instrukcí uvedených v pasu v odstavci „How to fill in a passport“.
3. FEI pas nebo Identifikační karta musí být prodloužený jednou za 4 roky.
4. V případě zaplnění některé z částí pasu musí být vydán duplikát.
5. Koně, kteří se poprvé registrují u FEI po 1. 1. 2013 musí mít funkční mikročip kompatibilní s ISO 11784 a
ISO 11785.
6. Informace mikročipu musí být uvedeny i v pasu koně a FEI databázi; pokud má kůň více než jeden funkční
mikročip, musí být i ostatní čísla uvedena v pasu koně (Description page).
7. Pokud je kůň nově očipován, nebo mu byl mikročip vyměněn, musí být vyplněn příslušný formulář
(Microchip Changes form) a zaslán Národní federaci.
ČLÁNEK 1002: OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI
1. V pasu musí být zaznamenány jakékoliv provedené testy na infekční onemocnění, zejména ty
požadované národní legislativou.
2. Všichni koně, kteří vstupují do FEI stájí a účastní se FEI závodů NÚ: a národních závodů, musí být očkováni
proti koňské chřipce v souladu s Článkem 1003.
3. Všichni koně, kteří vstupují do FEI stájí a závodů se neúčastní, musí být registrováni u FEI a musí být
očkováni proti koňské chřipce v souladu s Článkem 1003. Musí projít prohlídkou koní a splňovat další
veterinární požadavky.
4. Výjimky z očkování proti koňské chřipce může udělit FEI Veterinární oddělení nebo pokud tak umožňuje
národní legislativa. V takovém případě ale koně mohou soutěžit pouze na území daného státu.
5. Všechny údaje týkající se očkování musí být zapsány v pasu koně latinkou.
6. Podané vakcíny musí být v pasu zaznamenány na správné stránce.
7. V pasu musí být zaznamenáno každé provedené očkování s názvem a číslem šarže vakcíny a datem
aplikace.
8. Vakcíny mohou být podány pouze veterinářem, který jejich podání potvrdí v pasu svým podpisem a
razítkem.
9. Chybný záznam o očkování musí být opraven přeškrtnutím celého záznamu jednou čarou a zapsáním
správných údajů na další řádek. Osoba, která záznam opravuje, musí svými iniciálami signovat přeškrtnutý
záznam. Použití korekční pásky nebo tužky není povoleno.
10. V případě rozsáhlejší historie očkování může být v novém nebo duplikátním pasu historie shrnuta
prohlášením v doporučeném znění „Historie očkování tohoto koně je k tomuto datu správná. Poslední
očkování proběhlo 00/00/00“.
11. Žádná očkovací vakcína nesmí být podaná během 7 dní před příjezdem na závody.
12. Žádná očkovací vakcína nesmí být podána v místě konání FEI závodů.
ČLÁNEK 1003: OČKOVÁNÍ PROTI KOŇSKÉ CHŘIPCE
1. Všechny vlastní vakcíny proti chřipce na koně jsou FEI akceptovány za předpokladu, že způsob podání
odpovídá pokynům výrobce (tj. intramuskulární injekcí nebo intranazálně).
2. Koně musí mít aplikovanou minimálně základní kůru sestávající ze dvou oddělených vakcinací,
provedených v odstupu 21 - 92 dní.
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3. Třetí dávka (první přeočkování, první booster) musí být aplikovaná během 7 měsíců po druhé vakcinaci
základní kůry.
4. Maximální povolená doba mezi přeočkováním je 12 měsíců. Koně, kteří soutěží, musí mít poslední
přeočkování aplikované nejdéle během 6 měsíců + 21 dní před příjezdem na FEI soutěž (ale ne
v posledních 7 dnech před závody).
5. Kůň může soutěžit 7 dní po druhém očkování.
6. Všichni koně, kteří byli uznáni jako správně očkovaní podle předchozích pravidel, tj. pravidel
předcházejících 1. lednu 2005, nemusí podstoupit přeočkování za předpokladu, že splnili předchozí
pravidla a pravidelná přeočkování.
NÚ: Na NZ se povinnost přeočkování řídí podmínkami stanovenými Státní veterinární správou ČR.
ČLÁNEK 1004: NEPOVOLENÉ METODY
1. Koně nesmí soutěžit na FEI závodech, pokud:
a) mají provedenou tracheotomii/tracheostomii (tj. existující chirurgické otevření trachey přes kůži);
b) jsou hypersenzitivní nebo hyposenzitivní;
c) jsou po genetickém dopingu, tj. po neterapeutickém použití buněk, genů, genových elementů, nebo
modulací které mají schopnost zlepšit výkon;
d) podstoupili jakoukoliv formu genetické modifikace;
e) jsou po krevním dopingu nebo podobné metodě (např. ozonové hemoterapii);
f)

na sobě mají jakýkoliv předmět, kterým je propíchnuta kůže, s výjimkou materiálu, který uzavírá
ránu;

g) mají kontaktní čočky a pokud jim k tomuto nebylo uděleno povolení FEI Veterinárního oddělení;
h) byla nějakým způsobem ostříhána a/nebo oholena srst na nohách v průběhu FEI závodů NÚ: platí i
na NZ. K ostříhání a/nebo oholení srsti z veterinárních důvodů musí mít Povolený ošetřující veterinář
oprávnění Veterinární komise/delegáta po posouzení zamýšleného ošetření. Srst může být oholena
maximálně 3 dny před zahájením závodů a nesmí být kratší než 2 mm; a
i)

byly nějakým způsobem ostříhány a/nebo oholeny hmatové vousy, pokud jednotlivé hmatové vousy
neodstranil veterinář z důvodu zmírnění bolesti nebo nepohodlí pro koně. Výjimkou jsou vousy, které
musejí být ostříhány, oholeny nebo odstraněny z důvodu veterinárního zákroku. Od 1. července 2021
vchází v platnost postih č. 39 uvedený v Příloze I.

2. Koně nesmí soutěžit, pokud podstoupili jakoukoliv nepovolenou léčbu, uvedenou v Článku 1063.
3. Koně nesmí soutěžit, pokud podstoupili jakoukoliv nepovolenou podpůrnou léčbu, uvedenou v Článku
1067.
POVINNOSTI ORGANIZAČNÍCH VÝBORŮ
ČÁST I: VYBAVENÍ A ZABEZPEČENÍ
ČLÁNEK 1005: POŽADAVKY NA AREÁL ZÁVODIŠTĚ
NÚ: na NZ pouze doporučené.
1. Za zajištění požadovaného vybavení a zabezpečení viz níže je zodpovědný Organizační výbor ve spolupráci
s Veterinárním koordinátorem.
2. Organizační výbor musí co nejlépe zabezpečit, že veškeré vybavení je bez přítomnosti Zakázaných látek a
nepodléhá kontaminaci infekčními chorobami.
3. Nedostatky pořadatele v zajištění požadavků nebudou nikomu sloužit jako omluva či výmluva při
případném porušení pravidel EADCMP.
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ČLÁNEK 1006: OCHRANA PASŮ KONÍ
1. Za bezpečné uložení pasů koní v průběhu Závodů je zodpovědný Organizační výbor, ale z praktických
důvodů mohou zůstat v úschově u Veterinární komise/delegáta.
2. V průběhu závodů mají k pasům přístup následující funkcionáři: Veterinární komise/delegát, Sbor
rozhodčích, Ošetřující veterinář, Měřící veterinář, Technický delegát a Hlavní komisař/Hlavní steward.
3. Organizační výbor je zodpovědný za navrácení pasu Odpovědné osobě po ukončení závodů.
ČLÁNEK 1007: VETERINÁRNÍ SLUŽBY
1. Veterinární služby musí být zajištěny Veterinárním koordinátorem, ve spolupráci s Organizačním
výborem a pod dohledem Veterinární komise/delegáta.
2. Pro všechny koně musí být v průběhu závodů zajištěno následující:
a) účinný způsob komunikace mezi veterinárními delegáty a službu konajícími veterináři (telefon,
vysílačka). Důrazně doporučujeme vybavení mobilními telefony;
b) přístup na veterinární kliniku, včetně rentgenu a chirurgického zařízení, kontakty a jak se tam dostat;
c) alespoň jeden Službu konající veterinární lékař, dostupný 24 hodin;
d) alespoň jeden Službu konající veterinární lékař musí být přítomen během všech soutěží a dekorování;
e) alespoň jeden Službu konající veterinární lékař dostupný v průběhu tréninku;
f)

kvalifikovaný zkušený podkovář;

g) odpovídající vybavení (léky, uspávací látky, intravenózní tekutiny atd.);
h) dostatek personálu, znalého nezbytných postupů a první pomoci a schopného asistovat službu
konajícímu veterináři;
i)

sanitní vozidlo s řidičem, které je po celou dobu trvání závodů ihned k dispozici. Pokud za sanitní
vozidlo slouží přívěs, musí být připojen k tažnému vozidlu.

j)

předběžná dohoda s veterinární patologickou laboratoří v případě nutnosti pitvy v souladu s těmito
pravidly. Zajištěn musí být i odvoz těla do patologické laboratoře.

NÚ: na NZ je písmena f), h), i) a j) v bodu 2. jsou pouze doporučené
ČLÁNEK 1008: STÁJE
I. POŽADAVKY NA PROSTORY USTÁJENÍ

NÚ: na NZ pouze doporučené.
1. Na Závody musí být zajištěna stání/boxy a musí být velké minimálně 3×3 m. Alespoň 20 % boxů by mělo
mít plochu 3×4 m k použití pro ustájení největších koní. Stáje musí být kvalitně postavené a bezpečné.
2. K dispozici musí být minimálně dva boxy o velikosti 3×3 m, označené jako „Testovací boxy“. Po
odpovídající přípravě musí být tyto boxy zajištěny. Pro soutěže, do kterých je přihlášeno méně než 10
koní, postačí jeden testovací box. Musí být s čistou podestýlkou a možností pozorovat koně zvenčí a
odběr vzorků zvenčí. Pokud jsou testovací boxy postaveny na trávě, musí v nich být gumová podlážka.
Další testovací boxy mohou být požadovány Testujícím veterinářem nebo FEI Veterinárním oddělením.
3. K dispozici musí být minimálně 2 (dva) čisté boxy označené jako „Boxy určené k poskytování veterinární
péče“. Musí být zajištěny na lehce dostupném místě a odděleny od ostatních boxů pevnou stěnou nebo
být umístěny ve veterinárním centru. Počet boxů určuje v závislosti na rozsahu závodů a počtu disciplín
Veterinární komise/delegát, s Veterinárním koordinátorem. Další boxy mohou být požadovány FEI
Veterinární komisí. Boxy musí být čisté a nesmí být používány k odběru vzorků k testování EADCMP. Musí
být kdykoliv k dispozici. Organizační výbor musí mít minimálně dva takové boxy k dispozici bez poplatků,
může však účtovat poplatek za poskytnutí dalšího veterinárního vybavení/zařízení, např. veterinárních
zásob, rentgenu atd.
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4. K dispozici musí být karanténní boxy, umístěné stranou od ostatních stájí. Minimální počet boxů je dva,
na každých sto koní musí být jeden další. Karanténní boxy nemohou být používány k jiným účelům.
5. Stáje a všechny boxy musí být před příjezdem koní uklizeny a vydesinfikovány.
6. Ustájení musí být zajištěno v areálu závodů a splňovat požadavky na biologickou bezpečnost. Pro každé
závody musí být zabezpečeno následující:
a) odpovídající osvětlení, přípojky elektřiny a větrání ve všech stájích a skladovacích prostorech na
krmivo;
b) odpovídající ventilaci;
c) dostatečné množství bezprašné slámy, pilin a/nebo papíru jako steliva;
d) kvalitní voda a krmivo;
e) odpovídající protipožární opatření a plány pro případ nenadálých situací;
f)

takový prostor pro mytí koní, aby koně nečekali déle než 10 minut;

g) adekvátní prostor mezi jednotlivými ustájeními, zajišťující bezpečné uložení výbavy jezdců/koní a
jejich bezpečný pohyb.
II. VENKOVNÍ USTÁJENÍ*

NÚ : Na NZ platí pouze pro disciplínu Vytrvalost.
7. Na FEI závodech mohou být ve výjimečných případech zajištěny venkovní ohrady.
8. V každé ohradě může být pouze jeden kůň.
9. Každá ohrada musí splňovat následující požadavky:
a) mít minimální velikost 3×3 m;
b) být pevná a bezpečná k zajištění bezpečnosti koně;
c) mít v dosahu k dispozici adekvátní počet elektrických přípojek;
d) mít zastíněný prostor;
e) v případě nouze mít zabezpečený evakuační plán a požární opatření;
f)

mít zajištěný prostor pro mytí koní tak, aby koně nemuseli čekat déle než 10 minut;

g) poskytovat dostatečný prostor k pohybu koní mezi jednotlivými ohradami a vybavením Sportovců;
h) zvýšená opatrnost musí být věnována ustájení hřebců v ohradách.
*Poznámka: ustanovení Článku 1008 II Venkovní ustájení je od 1. 1. 2019 považováno za doporučení
nejlepší praxe. Dodržování těchto ustanovení je povinné od 1. 1. 2020.
III. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA USTÁJENÍ V PRŮBĚHU ZÁVODŮ

NÚ: na NZ pouze doporučené, odst. 12 je závazný pro všechny NZ pod trestem diskvalifikace Sportovce z
celých závodů.
10. Následující požadavky je třeba zajistit ve všech disciplínách a na závodech CEI* a CEI2*, které trvají déle
než jeden den:
a) v areálu závodiště musí být vyhrazený prostor k ustájení; tento prostor by měl být náležitě označený
a určený Veterinárním delegátem/komisí;
b) stáje a přilehlé prostory jsou 24 hodin denně pod dohledem nebo pod kontrolou komisařů/stewardů;
c) přístup do stájí a přilehlých prostor mají pouze autorizované osoby, viz Článek 1009.
11. V souvislosti s biologickou bezpečností musí být splněny tyto požadavky:
a) koním, kteří nejsou očkováni, není umožněn přístup do FEI stájí;
b) koně, kteří nejsou očkováni proti koňské chřipce podle Článku 1003, musí být ustájení odděleně od
koní očkovaných; a
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c) pokud je to možné, koně ze stejné země musí být ustájeni pohromadě; bloky boxů by měly být
rozděleny podle oblasti původu (oddělené bloky pro koně z EU, ze Severní Ameriky, pro
Austrálii/Nový Zéland apod.);
12. Žádný kůň nesmí být ustájen přes noc uvnitř vozu nebo přívěsu. Pouze Technický delegát po konzultaci
s Hlavním komisařem/Hlavním stewardem a FEI Veterinárním delegátem může udělit výjimku v
extrémních podmínkách.
IV. OSTRAHA STÁJÍ

NÚ: na NZ doporučené, případně viz pravidla disciplín
13. Zajištění ostrahy stájí je požadováno pro všechny závody, s výjimkou pro:
•

drezúru: CDI1*, CDI2*, CDICh, CDI-P, CDI-J, CDI-Y, CDI-H a CDI3*mimo Evropu;

•

spřežení: CAI 1*, CAI 2* and CAI3*;

•

vytrvalost: CEI 1*, CEI 2* a CEI3*;

•

všestrannost: CCI2*, CCI1* a všechny soutěže CCI krátkého formátu;

•

para drezúra: všechny CPEDI mimo Mistrovství a Hry;

•

reining: CRI 1*, CRI 2*, CRI 3*, CRI-J and CRI-Y;

•

voltiž: CVI 1*, CVI 2*, CVI 3* CVI-Ch and CVI-J.

14. Koně musí být v průběhu závodů ustájeni v areálu, do kterého mají přístup pouze povolané osoby a kde
je zajištěný systém:
a) 24 hodinové účinné ostrahy;
b) registrující příchod a odchod všech koní a akreditovaných osob v prostoru stájí;
c) umožňující zápis příchodů a odchodů osob do stájí mimo běžnou pracovní dobu (např. v noci);
15. Prostor stájí musí být ohraničený, aby do stájí nemohly vstupovat nepovolané osoby a aby byl pod
kontrolou pohyb koní.
16. V prostoru určeném k ustájení by měly být pouze stáje a ošetřovací boxy; přepravní vozidla, karavany, a
ostatní dopravní prostředky by se neměly v tomto prostoru nacházet.
17. FEI může pro určité závody požadovat zajištění kamerového systému.
18. Sportovci/Národní federaci je povoleno ve stájích používat vlastní kamerový systém, ale pouze za účelem
monitorování svých koní. Použití vlastního kamerového systému musí na základě žádosti schválit FEI.
Použití kamerového systému musí být v souladu s protokolem FEI.
19. Selhání Organizačního výboru v zajištění požadavků na ustájení by jako takové nemělo nikomu sloužit
jako omluva či výmluva při případném porušení pravidel EADCMP.
ČLÁNEK 1009: VSTUP DO MÍST S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM
NÚ: na NZ doporučené, případně viz pravidla disciplín
1. Povolení ke vstupu do míst s omezeným přístupem včetně stájí, tréninkových prostor, opracovišť, tratí a
kolbiště uděluje Organizační výbor.
Toto povolení musí být v souladu s FEI Všeobecnými pravidly (Článek 132), uděluje se pouze osobám,
jejichž přítomnost přímo souvisí se závody (doprovodnému personálu, povoleným ošetřujícím
veterinářům, trenérům apod.) a úředníkům FEI. Osoba, která akceptuje povolení ke vstupu do stájí, se
zavazuje k jednání podle všech pravidel FEI.
2. Ostatním osobám, které žádají o povolení přístupu, uděluje tento Veterinární komise/delegát,
Organizační výbor (se souhlasem Zahraničního/Veterinárního delegáta) nebo FEI Veterinární oddělení.
Osoby musí být pod dohledem, pokud se v těchto místech pohybují.
3. Organizační výbor musí v předstihu ověřit se Státní veterinární správou, zda existují předpisy, které by
mohly omezovat práva osob, které mají povolení ke vstupu do míst s omezeným přístupem.
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ČLÁNEK 1010: PROHLÍDKA PŘI PŘÍJEZDU
1. Organizační výbor musí zajistit prostor pro prohlídku při příjezdu všech koní na závody.
2. Prostor pro prohlídku při příjezdu musí:
a) být dostatečně veliký k zajištění bezpečného pohybu koní;
b) mít krytý prostor pro výběr pasů.
ČLÁNEK 1011: PROSTOR PRO PROHLÍDKU
1. Kromě vlastního prostoru pro prohlídku musí být zajištěn dostatečný prostor, kde může Sportovec
předvést koně v klusu (dráha, cesta).
2. Organizační výbor, Technický delegát a Veterinární koordinátor musí zajistit prostor pro prohlídku podle
následujících kritérií:
a) délka musí být minimálně 30 m, aby bylo možno posoudit koně v kroku a klusu; za výjimečných
okolností, kdy probíhá prohlídka v hale, je možné délku zmenšit na minimálně 25 m. Změna musí být
předem odsouhlasena Veterinární komisí/delegátem, Sborem rozhodčích a Technickým delegátem
(pokud je jmenován).
b) povrch místa konání prohlídky musí zajistit spravedlivé ohodnocení připravenosti a schopnosti koně
soutěžit. Povrch by se během prohlídky neměl měnit. Měl by být vždy pevný, vyrovnaný a neklouzavý;
c) prostor prohlídky musí být dostatečně ohrazený od diváků; NÚ: na NZ doporučené
d) prostor pro shromáždění koní by měl být v dostatečné vzdálenosti od místa vlastní prohlídky a
dostatečně veliký s ohledem na typ soutěže a počet koní;
e) ohrazený prostor Zadržovacího boxu musí být v těsné blízkosti prostoru prohlídky. Povrch
zadržovacího boxu by měl být co nejpodobnější povrchu prohlídkového prostoru;
f)

aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost diváků, koní a Sportovců, musí být zajištěn dostatečný
odstup mezi diváky a koňmi;

g) v průběhu prohlídky koní je z důvodu zajištění bezpečnosti nutný přísný dohled komisařů/stewardů,
zejména v prostoru pro shromažďování koní. Komisaři/stewardi musí prohlídku účinně organizovat
tak, aby koně nastupovali včas podle rozvrhu a byli ihned po prohlídce odváděni.
ČLÁNEK 1012: PROSTOR PRO KONTROLU MEDIKACE A DOPINGU
1. Kontrola medikace a dopingu koní musí probíhat v souladu s Kapitolou VII Veterinárních pravidel a
Pravidly EADCMP.
2. V blízkosti boxů určených k odběru vzorků musí být zajištěno administrativní místo; musí mít k dispozici
lednici pro bezpečné uložení vzorků v uzamykatelné místnosti. NÚ: na NZ doporučené
3. V blízkosti testovacích boxů se musí nacházet minimálně: umyvadlo a pracovní plocha s vodou,
dezinfekce, nástroje k úklidu stájí a odpadkový koš.
ČLÁNEK 1013: POŽADAVKY K VYŠETŘENÍ CITLIVOSTI KONČETIN
1. Na závodech, kde probíhá vyšetření citlivosti končetin (viz Článek 1049), musí Organizační výbor určit
člena Sboru rozhodčích, který bude pomáhat Vyšetřujícímu veterináři a umožní přístup do
administrativních prostor.
ČLÁNEK 1014: ZÁMĚRNĚ VYPUŠTĚN
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ČLÁNEK 1015: OSTATNÍ POŽADAVKY
1. Tam, kde je to možné, tichý a dostatečně velký vykládací a nakládací prostor, pokud možno blízko stájí.
2. Zajištění kanceláře pro Veterinární komisi/delegáta s odpovídajícím kancelářským vybavením, včetně
kopírky. NÚ: na NZ doporučené
3. Tam, kde je to možné, prostor pro Sportovce, mimo dosah veřejnosti, do kterého mají přístup jen
povolané osoby.
ČÁST II: BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST
ČLÁNEK 1016: OSTATNÍ POŽADAVKY
1. Zpětný návrat koní po závodech musí být projednán se Státní veterinární správou, zejména pak vystavení
veterinárních dokladů i mimo úřední hodiny. NÚ: na NZ neplatí
2. Musí být striktně dodržována veškerá pravidla dočasného dovozu koní předepsaná Státní veterinární
správou a další národní předpisy týkající se zdraví koní.
ČLÁNEK 1017: PREVENCE PŘENOSU INFEKČNÍCH CHOROB
NÚ: na NZ neplatí
1. Organizační výbor je zodpovědný za zajištění všech požadavků na biologickou bezpečnost a její přísné
dodržování, v souladu s těmito pravidly.
2. Před ustájením dalšího koně musí být přepravníky a stání uklizeny a vydesinfikovány.
3. Používání společného žlabu na vodu není povoleno, na krmivo a vodu měly by být používány oddělené
kbelíky. Výjimkou jsou závody vytrvalosti, kde je použití společného žlabu na vodu povoleno, pokud je
voda nabrána do čistého kbelíku. Koně nesmí pít ze žlabu.
4. Pokud vznikne riziko rozšíření chorob, musí být u vchodu a východu do stájí zajištěny dezinfekční rohože.
5. Pro všechny osoby, které jsou ve styku s koňmi, musí být k dispozici umyvadla na mytí rukou a dezinfekční
prostředek na ruce.
ČLÁNEK 1018: POHOTOVOSTNÍ PLÁN
1. Pro všechny závody musí být k dispozici pohotovostní plán, který určí, jakým způsobem mohou být
izolovány bloky stájí pro případ vzniku rizika rozšíření chorob. Organizační výbor a Veterinární delegát
musí zajistit všechno potřebné vybavení, požadované takovým plánem.
2. Pohotovostní plán musí obsahovat způsob, jakým je možné vydělit skupinu koní ze stájí, pokud nějaký
kůň vykazuje klinické známky infekční choroby. Požadován je i plán, který zajistí, jakým způsobem mohou
koně, kteří přišli s podezřelým koněm do styku, dále soutěžit.
3. Organizační výbor musí mít k dispozici rozpis ustájení koní v průběhu závodů.
4. Organizační výbor musí mít k dispozici kontaktní údaje všech Odpovědných osob a veterinářů přítomných
na závodech k zajištění efektivní komunikace.
ČÁST III: KOMISAŘI/STEWARDI
ČLÁNEK 1019: ROLE KOMISAŘŮ/STEWARDŮ
1. Úkolem komisařů/stewardů je dohlížet na dodržování bezpečnosti koní a Sportovců a zamezit jakékoliv
nelegální činnosti, která by mohla ohrozit bezpečnost/fair play.
2. Pokud kdokoli zaznamená jakékoli porušení pravidel, musí je ihned ohlásit Hlavnímu komisaři/Hlavnímu
stewardovi. Ten následně předá informaci Veterinární komisi a /nebo Sboru rozhodčích.
3. Specifické požadavky na komisaře/stewardy jednotlivých disciplín jsou v manuálu komisařů/stewardů a
jeho přílohách.
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ČLÁNEK 1020: PROSTORY STÁJÍ
NÚ: na NZ doporučené
1. U všech vstupů do prostor ustájení, kde je vyžadována ostraha, musí být kontrolována akreditace osob
vstupujících do nebo odcházejících z prostoru stájí.
2. Ve stájích je přísně zakázáno kouřit; kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách.
3. Ve stájích a přilehlých prostorách musí být zajištěn 24hodinový dozor minimálně jedním
komisařem/stewardem, který se vyskytuje v dosahu stájí v průběhu celých závodů.
4. Komisaři/stewardi musí pravidelně kontrolovat stáje a přilehlé prostory, nejlépe v náhodných
intervalech, aby zamezili případné nelegální činnosti či zneužívání koní.
5. Komisařům/stewardům musí být k dispozici seznam všech osob, které mohou do stájí vstoupit v nočních
hodinách a jejich pohyb musí být monitorován a může se uskutečnit pouze v doprovodu
komisaře/stewarda.
6. Ošetřovatelé, kteří nocují v přepravnících v zabezpečeném prostoru, musí nahlásit tento fakt
komisaři/stewardi a do stájí mohou v nočních hodinách pouze v jeho doprovodu.
7. Ošetřovatelům nebo jiným osobám není dovoleno nocovat v prostoru stájí, pokud nemají výjimečný
souhlas Hlavního komisaře/Hlavního stewarda nebo Veterinárního delegáta.
8. Trénink koní nesmí v žádném případě probíhat v prostorách mezi bloky stájí.
9. Koně ustájení mimo areál závodiště jsou, stejně jako koně ustájení v areálu, pod 24hodinovým dohledem
komisaře/stewarda. NÚ: na NZ neplatí
ČLÁNEK 1021: OPRACOVIŠTĚ, MÍSTA URČENÁ K TRÉNINKU A PASTVA
1. Na opracovištích musí být po dobu jejich oficiálního otevření zajištěn nepřetržitý dozor
komisařů/stewardů. Taktéž musí být zabezpečeny náhodné kontroly v době, kdy jsou opracoviště
uzavřena.
2. Koně účastnící se FEI závodů mají přednostní přístup na opracoviště před ostatními koňmi.
3. Pohyb koní mezi stájemi, pastvou, opracovišti, místy určenými k tréninku a kolbištěm musí být pod
přísným dohledem komisařů/stewardů.
4. Pokud je zajištěna pastva, je i tato náhodně kontrolována komisaři/stewardy.
5. Koně se po pastvině mohou pohybovat pouze na ruce, v doprovodu ošetřovatele.
ČLÁNEK 1022: PROHLÍDKY (INSPEKCE) KONÍ
1. Komisaři/stewardi asistují při řazení koní na prohlídku a dohlížejí na bezpečnost a efektivitu. Pokud je to
nezbytné, doprovází koně do Zadržovacího boxu.
ČLÁNEK 1023: KONTROLA UZDĚNÍ A ZVONŮ
1. Komisaři/stewardi jsou zodpovědní za provádění kontrol uzdění a kamaší, v souladu s Články 1046 a 1047
těchto pravidel a FEI Kodexem chování. NÚ: na NZ řešeno dle PJS
2. Kontroly kamaší musí provádět nejméně dva komisaři/stewardi. NÚ: na NZ doporučeno
ČLÁNEK 1024: VETERINÁRNÍ MEDIKACE A DOPLŇKOVÉ TERAPIE
NÚ: na NZ neplatí
1. Od kteréhokoliv veterináře, který poskytuje koním jakoukoliv péči, mohou komisaři/stewardi požadovat
k předložení FEI veterinární průkaz a schválený Veterinární formulář.
2. Komisaři/stewardi mohou rovněž požadovat k předložení průkaz člena Povoleného terapeutického
personálu a ověřit, zda provádí pouze schválené terapie.
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3. Komisaři/stewardi mohou ověřit, že pouze členové Povoleného terapeutického personálu praktikují
Doplňkové terapie s omezeními.
4. Ošetřující boxy musí být k dispozici po dobu otevření stájí a podléhají monitoringu komisařů/stewardů.
To ale neznamená, že komisaři/stewardi musí být přítomni po celou dobu, ani že pouze neotevřené obaly
a/nebo láhve mohou být použity k léčbě.
ČLÁNEK 1025: ZÁMĚRNĚ VYPUŠTĚN
ČLÁNEK 1026: PROGRAM PRO KONTROLU MEDIKACE A DOPINGU U KONÍ
1. Testující veterináři mohou požádat funkcionáře FEI o asistenci při:
a) předání informace Odpovědné osobě, že její kůň je vybraný k testování;
b) doprovodu koně do Testovacího boxu.
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KAPITOLA III – BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST
ČLÁNEK 1027: PREVENCE PŘENOSU INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŘES MEZINÁRODNÍ HRANICE
1. Národní federace musí ve spolupráci s Hlavním veterinářem porozumět všem platným národním
předpisům a zabezpečit mezinárodní přesuny koní.
2. Organizační výbor musí informovat Státní veterinární správu o úmyslu pořádat FEI závody a
prokonzultovat návrat koní do zemí původu podle Článku 1016.
3. Odpovědná osoba (Doprovodný personál) je odpovědná za dodržování platných národních předpisů při
dočasném dovozu koní na závody podle Článku 1099.
4. Povolení ošetřující veterináři musí znát národní předpisy týkající se veterinární péče a uvědomit o nich
Odpovědnou osobu/Doprovodný personál.
ČLÁNEK 1028: PREVENCE ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
1. Dodržování biologické bezpečnosti je nezbytné pro všechny FEI registrované koně, jak v zemi původu, tak
v místě konání FEI závodů a během přepravy.
2. Odpovědná osoba musí:
a) zajistit, že všichni koně, registrovaní u FEI a účastníci se FEI závodů (včetně závodů CIM), musí být
očkováni proti koňské chřipce v souladu s Článkem 1003. K výjimce může dojít, pokud národní
legislativa neumožňuje na příslušném území používání vakcín proti koňské chřipce; a
b) vyhledat informace o dalších očkováních, která mohou být vyžadována v souvislosti s geografickým
regionem a rizik onemocnění v něm. Všechna provedená očkování musí být zaznamenána v pase
koně.
3. V případě kontaktu s různými koňmi nebo koňmi s rozdílným zdravotním stavem by si ošetřovatel měl
umýt ruce, nebo použít antibakteriální gel na ruce.
4. Přímý dotykový kontakt mezi koňmi by měl být co nejvíce omezen, pokud nejsou ve styku pravidelně.
5. Používání společného žlabu na vodu není povoleno, na krmivo a vodu měly by být používány oddělené
kbelíky. Výjimkou jsou závody vytrvalosti, kde je použití společného žlabu na vodu povoleno, pokud je
voda nabrána do čistého kbelíku. Koně nesmí pít ze žlabu.
6. Ohlávka, vodítko, deka, uzdečka, kyblík, ručníky na otírání a ostatní vybavení musí sloužit k použití pouze
pro jednoho koně – doporučen je rozeznávací systém pro každého koně.
7. Vybavení by se nemělo používat pro více koní, pokud není mezi použitími vydesinfikováno.
8. Před ustájením dalšího koně musí být přepravníky a stání uklizeny a vydesinfikovány.
ČLÁNEK 1029: BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST BĚHEM FEI ZÁVODŮ
1. Veterinární delegát/komise musí zajistit vyšetření koní při příjezdu, v souladu s Článkem 1031.
2. Koním přítomným na závodech by měla být alespoň jednou denně změřena a Odpovědnou osobou
zaznamenána teplota. Jakékoliv podezření na onemocnění musí ihned hlásit Veterinárnímu delegátovi.
3. Organizační výbor musí zajistit izolované stáje (viz Článek 1008) a pohotovostní plán (viz Článek 1018)
pro případ hrozby šíření infekčního onemocnění.
4. Koni, který by mohl být považován za zdravotní riziko pro ostatní koně na závodech, musí být odmítnut
možnost přístupu do stájí; kůň může být ustájen v izolaci do zotavení, nebo dokud nejsou přijata
alternativní opatření.
5. O koně, který vykazuje známky infekčního onemocnění, musí být postaráno podle Článku 1078.
6. Kůň, který se zotavuje z onemocnění, nebo kůň s podezřením na onemocnění musí být ohlášen
Veterinární komisi/delegátovi, v souladu s těmito pravidly. Sbor rozhodčích na základě písemného
doporučení Veterinární komise/delegáta a v souladu s Veterinárními a Všeobecnými pravidly rozhodne,
zda je kůň způsobilý k soutěžení/pokračování v soutěži.
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7. Koně vykazující klinické příznaky přítomnosti neurologického viru Herpes (nebo se s takovými koňmi
dostali do styku) nebudou Veterinárním delegátem/komisí a Sborem rozhodčích vpuštěni do areálu
závodů. Dokud infikovaný kůň nesplní zdravotní požadavky určené FEI Veterinárním oddělením, nebude
vpuštěn ani na žádné další závody.
8. Na závodech není povolena jakákoliv reprodukční činnost.
NÚ: pro národní závody:
- Platí ustanovení tohoto článku: 4,5,6,8
- Jsou doporučené ustanovení tohoto článku: 1,3
- Neplatí ustanovení tohoto článku: 2
- odst 7. platí s tím, že pro NZ funkci FEI veterinární komise nahrazuje Státní veterinární správa ČR a
požadavky na zdraví koní a omezení pro jejich přesuny se řídí SVS dle aktuální nákazové situace.
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KAPITOLA IV – VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY NA MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH
ČLÁNEK 1030: VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ A PROHLÍDKA KONÍ
1. Všechna veterinární vyšetření a prohlídky koní při příjezdu na FEI závodech musí být prováděny
v souladu s těmito pravidly a pravidly jednotlivých disciplín.
2. Povinností Veterinárního delegáta je oznámit jakýkoliv potenciální střet zájmů Sboru rozhodčích.
ČLÁNEK 1031: VYŠETŘENÍ PŘI PŘÍJEZDU
1. Na všech FEI závodech musí být provedeno vyšetření při příjezdu v tomu určenému prostoru podle
Článku 1010.
2. Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát/Povolený ošetřující veterinář/Veterinář Endurance
musí vyšetřit při příjezdu všechny koně a vybrat jejich pasy před tím, než budou vpuštěni do areálu
závodiště.
3. Účelem vyšetření při příjezdu je NÚ: na NZ doporučeno:
a) ověřit dle pasu totožnost každého koně, s použitím popisu a mikročipu (pokud je).
b) ověřit, že očkování je v souladu s platnými veterinárními předpisy a Všeobecnými pravidly.
c) ověřit, že všechny požadované údaje jsou řádně v pase zaznamenané.
d) ověřit, že kůň nepřišel do kontaktu se zvířaty nemocnými infekčními, nebo přenosnými
onemocněními nebo nepochází z území, kde se tato onemocnění vyskytují.
e) ověřit, že kůň nevykazuje příznaky infekčního onemocnění a nezpůsobuje tím riziko biologické
bezpečnosti nebo jiná zdravotní rizika.
4. Součástí tohoto vyšetření není vyšetřování kulhání, např. v klusu, s výjimkou soutěží CCI krátkého formátu
a CEI:
a) vyšetření při příjezdu může být pro vytrvalost CEI závody spojeno s první prohlídkou (před jízdou),
ale z důvodů biologické bezpečnosti nesmí koně vstoupit do stájí předtím, než je dokončeno vyšetření
při příjezdu.
Na závodech CEIO a mistrovstvích musí proběhnout vyšetření při příjezdu a první prohlídka (před jízdou)
odděleně a dostatečně dopředu, aby byla umožněna izolace ohrožených/oslabených koní a jejich
doprovodu, dokud nebudou zdravotní otázky vyřešeny. Zajišťuje Organizační výbor.
b) V případě CCI soutěží krátkého formátu všestrannosti, kde neprobíhá prohlídka, je způsobilost koně
soutěžit (včetně krátkého zaklusání) posouzena veterinářem při vyšetření při příjezdu.
5. Po veterinárním vyšetření musí být každý kůň, který je považován za nezpůsobilého soutěžit, oznámen
Sboru rozhodčích před první prohlídkou koní. Veterinární delegát/komise musí projednat případ se
Sborem rozhodčích; Sbor rozhodčích může, pokud je to nutné, vyloučit koně před první prohlídkou.
6. Koním, kteří nejsou očkováni proti koňské chřipce podle Článku 1003 nebo jejichž status očkování nelze
potvrdit (např. neposkytnutím pasu), musí být odmítnut přístup na závody a musí být ustájeni v izolaci.
7. Koně, kteří mají jakékoliv klinické nálezy, musí být co nejdříve nahlášeni Veterinární komisi/delegátovi.
8. Jakýkoliv náznak porušení biologické bezpečnosti musí být okamžitě oznámen Veterinární
komisi/delegátovi.
9. Pokud existuje podezření, že kůň přišel do kontaktu se zvířaty vykazujícími příznaky nebo nemocnými
infekčními nebo přenosnými onemocněními, musí být ustájen v izolaci. Těmto koním není povolen
přístup do stájí.
ČLÁNEK 1032: KONTROLA PASŮ
1. Kontrolu pasů musí provést Veterinární komise/delegát u všech koní při prohlídce při příjezdu nebo
případně před první prohlídkou (inspekcí) a potvrdit, že:
a) kůň je s jistotou identifikovatelný ze svého pasu;
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b) přehled očkování je správný;
c) pas je platný;
d) FEI validační známka je platná;
e) všechny ostatní informace jsou správně uvedeny, včetně podpisu vlastníka, který tak akceptuje
podmínky pasu;
f)

číslo mikročipu je uvedeno v pasu (pokud je kůň očipovaný).

2. Pokud jsou všechny tyto informace správné, Veterinární komise/delegát musí orazítkovat a podepsat pas
a použít k tomu oficiální razítko FEI delegáta.
NÚ: neplatí na NZ.
ČLÁNEK 1033: ROZPORY V PASECH
1. Rozpory v pase se mohou týkat:
a) identifikace;
b) očkování;
c) neplatného pasu;
d) neplatné identifikační karty;
e) zaplněné stránky EADCMP;
f)

zaplněné stránky očkování;

g) zaplněné stránky identifikace;
h) nesprávného nebo nefunkčního mikročipu.
2. Veterinární komise/delegát musí nahlásit rozpory v pasu Sboru rozhodčích, a to co nejrychleji, aby bylo
možné rozhodnout, zda kůň může soutěžit.
3. Pokud nejsou v pořádku záznamy o očkování a kůň představuje potenciální riziko biologické bezpečnosti,
musí být ustájený v izolaci.
4. Za rozpory v pasu je udělena pokuta/varování (viz Příloha II). Kůň nebude připuštěn ke startu v soutěži,
pokud nebudou nesrovnalosti opraveny ve lhůtě 30 (třicet) dní.
5. Rozpory týkající se očkování jsou řešeny v souladu s těmito pravidly a pokutované dle tabulky v Příloze II.
6. Rozpory týkající se identifikace (včetně nesrovnalostí u mikročipu) musí být uvedeny na stránce
Identifikace, rozpory týkající se očkování musí být na stránce Očkování.
7. Všechny rozpory v pasu musí být zaznamenány a podepsány Sborem rozhodčích a stvrzeny FEI oficiálním
razítkem v držení Veterinárního delegáta.
8. Uvedené rozpory v pasu musí vzít na vědomí Odpovědná osoba a stvrdit je svým podpisem. Pak obdrží
pas zpět a může opustit závodiště.
9. Identifikační nesrovnalosti by měly být popsány na identifikační straně jako „Identifikační údaje
nedostačující k identifikaci". Odpovědná osoba musí do 30 (třiceti) dnů od záznamu zajistit potřebné
úpravy nebo vydání nového pasu. Kopie příslušných stránek z pasu, včetně stránky s popisem a siluetou,
musí být odeslány spolu s veterinární zprávou objasňující nesrovnalosti.
10. Nesrovnalosti v pasu musí být uvedeny ve FEI Veterinární zprávě, včetně čísla pasu koně, popisu
problému a kopiemi relevantních dokumentů.
11. V případě, že číslo mikročipu není v pasu správně zaznamenáno, musí FEI ID číslo pasu a číslo mikročipu
zaslat Veterinární delegát na FEI Veterinární oddělení.
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PROHLÍDKY KONÍ
ČLÁNEK 1034: ZÁSADY PROHLÍDEK KONÍ
1. Prohlídky koní musí proběhnout na všech závodech FEI, s výjimkou soutěží CCI krátkého formátu, kde je
první prohlídka koní volitelná za účelem zjištění způsobilosti soutěžit.
2. Prohlídky koní probíhají v určeném prostoru podle Článku 1011.
3. V souladu s Článkem 110 Všeobecných pravidel musí být čas a místo prohlídky koní uvedeno v rozpisu.
4. Prohlídka koní může být přístupná veřejnosti, pokud pravidla jednotlivých disciplín neuvádí jinak.
ČLÁNEK 1035: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROHLÍDEK
1. Časový harmonogram prohlídek koní v jednotlivých disciplínách je následující:
DISCIPLÍNA
Drezúra a paradrezúra

PRVNÍ PROHLÍDKA
Nejpozději 24 hodin před začátkem první
soutěže

Nejpozději 24 hodin před začátkem první
soutěže

Spřežení

Vytrvalost

Všestrannost
(CCI-L)

Všestrannost (CCI-S)

Skoky
Reining
Voltiž

Závody CEI1* a CEI 2*: nejpozději 24
hodin před začátkem prvního kola.
Závody CEI3* a výše, včetně mistrovství:
ne méně než 12 hodin a ne déle než 24
hodin před začátkem prvního kola.
Nejpozději 24 hodin před začátkem první
soutěže

První prohlídka není povinná, pokud je
organizována, musí proběhnout
nejpozději 24 hodin před začátkem první
soutěže
Nejpozději 24 hodin před začátkem první
soutěže
Nejpozději 24 hodin před začátkem první
soutěže
Nejpozději 24 hodin před začátkem první
soutěže (nebo oficiálního tréninku)

POZNÁMKA
Druhá prohlídka koní: probíhá na
mistrovství a hrách, nejpozději 24
hodin před začátkem poslední
soutěže.
Posouzení v postroji: v průběhu
10minutové přestávky před
začátkem sekce B Maratonu.
Druhé vyšetření: v cíli sekce B
Maratonu
Posouzení v postroji před
Překážkovou jízdou: před
Překážkovou jízdou (pouze pokud
následuje po Maratonu)
Veterinární uzávěry: na konci
každé fáze
Závěrečná prohlídka: na konci
soutěže
Veterinární vyšetření: po terénní
zkoušce
Druhá prohlídka: koná se ve
stejný den jako skoková zkouška,
před začátkem skokové zkoušky
Druhá prohlídka: je povinná v
případě, že skoková zkouška je
poslední zkouškou; koná se ve
stejný den jako skoková zkouška,
před začátkem skokové zkoušky
Před startem poslední soutěže,
viz níže
-
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ČLÁNEK 1036: INSPEKČNÍ KOMISE
NÚ: na NZ řeší pravidla jednotlivých disciplín a rozpisy závodů.
1. Prohlídky koní spadají do kompetence Inspekční komise, která musí dodržet následující:
DISCIPLÍNA

POČET ČLENŮ
Minimálně 2

INSPEKČNÍ KOMISE
První a druhá prohlídka
-

Prezident Sboru rozhodčích a/nebo Zahraniční
rozhodčí, ostatní členové Sboru rozhodčích mohou
být přítomni

-

Veterinární delegát nebo komise

Drezura a paradrezura

3

2
Spřežení
2

3–6

Podle počtu
přihlášek
Vytrvalost

3

3–4
Všestrannost
3
Skoky

Reining
Voltiž

2
2

První prohlídka
-

Prezident Sboru rozhodčích

-

Minimálně jeden další člen Sboru rozhodčích

-

Veterinární delegát nebo komise

Posouzení v postroji
-

Jeden člen Sboru rozhodčích

-

Jeden službu konající veterinář

Posouzení v postroji před Překážkovou jízdou
-

Jeden člen Sboru rozhodčích

-

Veterinární delegát nebo komise

Opakovaná prohlídka a další prohlídky
-

Všichni členové Sboru rozhodčích

-

Veterinární delegát

První prohlídka
-

Členové Sboru rozhodčích

-

Všichni členové Veterinární komise

Závěrečná prohlídka
-

Členové Sboru rozhodčích

-

Členové Veterinární komise

První a druhá prohlídka
-

Celý sbor rozhodčích (2-3 členové)

-

Veterinární delegát nebo komise

První a další prohlídky koní
-

Prezident Sboru rozhodčích a Zahraniční rozhodčí

-

Veterinární delegát nebo komise

-

Členové Sboru rozhodčích

-

Veterinární delegát nebo komise

-

Jeden člen Sboru rozhodčích, nejlépe Prezident

-

Veterinární delegát nebo komise

2. Inspekční komise by se měla ještě před prohlídkou sejít s Technickým delegátem a projít společně s ním
pravidla prohlídky a zvláštní požadavky a úpravy, které bude případně třeba zajistit.
3. Inspekční komise musí schválit povrch místa prohlídky, který vybere Organizační výbor.
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ČLÁNEK 1037: PŘEDVEDENÍ KONĚ K PROHLÍDCE
1. Kůň je k prohlídce předveden adekvátně oblečeným Sportovcem, lonžérem nebo členem Doprovodného
personálu.
NÚ: Sportovec musí být v korektní jezdecké ústroji nebo v korektním civilním/sportovním oděvu
2. Pro všechny drezúrní soutěže, všestrannost a skokové soutěže FEI finále světového poháru, mistrovství
a her, musí koně na prohlídce předvést Odpovědná osoba, pokud nebyla z tohoto požadavku uvolněna
Prezidentem Sboru rozhodčích.
3. Společně se Sportovci a ošetřovateli musí být prohlídce koní týmu přítomen i vedoucí družstva (pokud je
tato funkce obsazená).
4. Identifikační čísla koní musí být jasně viditelná.
5. Všichni koně musí být předvedeni k prohlídce koní bezpečným způsobem. Obvykle je požadována
uzdečka, případně ohlávka, pokud tak povolují pravidla disciplíny. Veškeré vybavení použité při
předvádění koně musí být v souladu s FEI Kodexem chování, jeho použití je na uvážení Sboru rozhodčích.
NÚ: na NZ dle PJS
6. Předvádějící může mít k dispozici bič pouze do 120 cm, pokud je to nezbytné, pro disciplíny: skoky,
všestrannost, drezura, reining, voltiž a paradrezura.
7. Předvádějící nesmí mít bič pro disciplíny: spřežení a vytrvalost.
8. V žádném případě nesmí být identita koně skryta použitím například barev nebo barviv.
9. Kůň nesmí být k prohlídce předveden s bandážemi, dekou, nebo jinými doplňky.
10. V drezúře na mistrovstvích a hrách může být k druhé prohlídce koní předvedeno maximálně šest dalších
určených koní. NÚ: na NZ neplatí
ČLÁNEK 1038: POSTUP PŘI PROHLÍDCE
1. Jakýkoliv střed zájmů musí být oznámen a objasněn Prezidentovi sboru rozhodčích a členům Sboru
rozhodčích.
2. Veterinární delegát nebo přidělený asistent identifikuje koně podle pasu (případně mikročipu).
3. Předvádějící osoba předvede a postaví koně před komisi. Veterinární delegát obejde koně a prohlédne
ho vizuálně; během vizuální prohlídky nemohou být provedeny další klinické testy (např. vyšetření
končetin).
Předvádějící osoba vede koně po jeho levé straně na volné otěži a Veterinář sleduje ze středu rovného
úseku chody koně, který má vodiče na levé straně a je na volné otěži:
a) kůň jde nejprve na krátkou vzdálenost krokem;
b) poté klusem na konec rovného úseku;
c) přejde do kroku a obejde otočný bod (ve směru hodinových ručiček);
d) klusem se vrátí ke startu.
4. Inspekční komise učiní rozhodnutí, zda kůň:
a) je způsobilý soutěžit;
b) není způsobilý soutěžit (je vyloučen) – pokud kůň nemá dostatečnou formu soutěžit;
c) musí být umístěn do Zadržovacího boxu (pokud je otázka způsobilosti diskutabilní).
Koně, kteří jsou posouzeni jako nezpůsobilí soutěžit nebo umístěni v Zadržovacím boxu, se nesmí
účastnit národních soutěží, probíhajících na stejných závodech.
5. Specifické požadavky a úroveň posouzení způsobilosti se může v jednotlivých jezdeckých disciplínách lišit.
6. Rozhodnutí Inspekční komise je založeno na odborném názoru Veterinárního delegáta; nicméně pouze
člen Sboru rozhodčích má pravomoc koně vyloučit. V případě nejednotného názoru má Prezident Sboru
rozhodčích (z pozice předsedy Inspekční komise) rozhodující hlas.
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7. Pokud kůň není uznán způsobilým, musí Sbor rozhodčích sdělit důvod Odpovědné osobě. V soutěžích
všestrannosti sděluje toto rozhodnutí Prezident sboru rozhodčích.
8. Pokud kůň není předveden k prohlídce v určeném časovém rozmezí, inspekční komise může dle svého
uvážení označit koně jako nezpůsobilého soutěžit.
9. Proti rozhodnutí Inspekční komise se nelze odvolat.
10. V průběhu prohlídky musí být ohlašováno jméno koně a sportovce, jejich soutěžní číslo a výsledek
prohlídky, tj. zda kůň je či není způsobilý soutěžit, nebo zda je poslán do Zadržovacího boxu.

ČLÁNEK 1039: PROHLÍDKA V ZADRŽOVACÍM BOXU
1. Za zadržovací box a za vyšetření všech koní do boxu poslaných je zodpovědný Veterinář zadržovacího
boxu.
2. Veterinář zadržovacího boxu je člen Veterinární komise, jinak je jmenován Veterinárním delegátem a
Veterinárním koordinátorem.
3. U prohlídky v zadržovacím boxu musí být přítomen komisař/steward.
4. Do Zadržovacího boxu se s koněm může dostavit Odpovědná osoba, předvádějící, ošetřovatel a vedoucí
družstva. Pokud je přítomen Povolený ošetřující veterinář, může rovněž do Zadržovacího boxu a
konzultovat stav koně s Veterinářem zadržovacího boxu.
5. Veterinář zadržovacího boxu provede fyzické vyšetření koně následovně:
a) jakákoliv oblast, u které je podezření, že by mohla být zraněna, nebo bolestivá, bude vyšetřena
pohmatem;
b) ke zjištění bolesti nohou mohou být použity kopytní testery;
c) pro zjištění a zhodnocení rozsahu pohybu kloubu lze použít pasivní ohýbání distálního kloubu;
d) je možné chodit, nebo klusat v kruhu.
6. Aktivní ohýbání (ohýbání a pak odklusání) není v průběhu prohlídky povoleno.
7. Vyšetření probíhá, dokud nemá Veterinář zadržovacího boxu dostatečné informace z klinických testů
k tomu, aby informoval Inspekční komisi.
8. Po prohlídce v zadržovacím boxu musí být kůň předveden k opakované prohlídce, buď okamžitě po
posledním koni, nebo ve vhodné přestávce během probíhající prohlídky.
ČLÁNEK 1040: OPAKOVANÁ PROHLÍDKA
1. Kůň je znovu předveden před inspekční komisi a prohlídka musí být provedena podle Článku 1038. U
disciplín, kde je povolena ranní opakovaná prohlídka, kůň může, ale nemusí být předveden k opakované
prohlídce, pokud inspekční komise požaduje předvedení koně k ranní opakované prohlídce.
2. Výsledek opakované prohlídky by měl být okamžitě oznámen.
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3. Kůň, u kterého se i po opakované prohlídce pochybuje o způsobilosti, může být vyžádán k ranní
opakované prohlídce. Kůň, který je po opakované prohlídce uznán nezpůsobilým, se ranní opakované
prohlídky nesmí účastnit.
4. Opakované prohlídky nejsou povoleny po druhé prohlídce koní, která se koná před první soutěží.
ČLÁNEK 1041: RANNÍ OPAKOVANÁ PROHLÍDKA
1. Drezura, paradrezura, skokové soutěže, spřežení, reining a voltiž: ranní opakovaná veterinární prohlídka
je povolená ráno v den první soutěže.
2. Ranní opakovaná prohlídka musí proběhnout v souladu s Článkem 1038. Žádná další prohlídka není
povolena po ranní opakované prohlídce.
3. Rozhodnutí Inspekční komise je konečné a není proti němu odvolání.
4. Kůň, který je při ranní opakované prohlídce posouzen jako způsobilý, může být vybrán k testování
EADCMP.
ČLÁNEK 1042: ZPOŽDĚNÁ PROHLÍDKA
1. Se souhlasem Sboru rozhodčích a Veterinární komise/delegáta může za zvláštních okolností dojít ke
zpožděné (první) prohlídce.
2. Zpožděná prohlídka se nemůže konat, pokud již proběhla ranní opakovaná prohlídka.
3. Dle uvážení Sboru rozhodčích nemusí být umožněná opakovaná prohlídka, pokud kůň není uznán jako
způsobilý ve zpožděné (první) prohlídce.
SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY
ČLÁNEK 1043: SPŘEŽENÍ
První prohlídka
1. Musí být přítomný jeden FEI komisař/steward s bičem. Jako jediná osoba může asistovat, pokud kůň
odmítne klusat. Předvádějící bič mít nesmí. Použití krátkého biče při předvádění hřebců nebo
neposlušných koní může povolit inspekční komise na základě žádosti.
2. Ve všech případech další nebo opakované prohlídky, dostane každý člen Sboru rozhodčích a Veterinární
delegát hlasovací lístek, na kterém označí, zda považuje koně za způsobilého. Lístky jsou předány
Prezidentovi Sboru rozhodčích a ten oznámí výsledek. Pokud je počet rozhodčích a veterinářů stejný,
hlasuje pouze Prezident Sboru rozhodčích, zahraniční rozhodčí a buď Veterinární delegát, nebo Prezident
Veterinární komise. Proti rozhodnutí není odvolání.
Prohlídka v postroji
3. Musí proběhnout na všech závodech na místě a v průběhu 10 minutové povinné přestávky před startem
úseku B Maratonské zkoušky. Prohlídku provádí člen Sboru rozhodčích a Veterinář. Musí být provedená
rychle, ale pečlivě tak, aby měl Sportovec čas postarat se o své koně před startem úseku B.
4. Způsobilost koně je určená klinickým pozorováním, které může zahrnovat: měření tepové frekvence,
rychlosti dýchání a měření teploty, dle Veterinárních pravidel. Vyšetření musí být zaznamenána.
5. Člen Sboru rozhodčích musí vyloučit startujícího, pokud jeho kůň kulhá, je zraněný nebo viditelně
vyčerpaný a neschopný pokračovat v soutěži.
Zkouška v postroji
6. Musí se konat na každých závodech v cíli sekce B Maratonu, provádí ji Ošetřující veterinář. Své poznatky
musí oznámit Veterinárnímu delegátovi a Prezidentovi Sboru rozhodčích co nejdříve po tom, co poslední
startující ukončil Maraton.
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Prohlídka v postroji před Překážkovou jízdou
7. Prohlídka v postroji je povinná na všech závodech. Kůň musí být předveden Sportovcem. Pokud sám
koně nepředvede a bude soutěžit, bude vyloučen.
Prohlídka probíhá v postroji a zápřahu. Bandáže a zvony jsou povoleny, ale musí být na žádost sundany.
Pouze člen Sboru rozhodčích má právo koně diskvalifikovat, pokud shledá, že není způsobilý k dalšímu
pokračování v soutěži.
Ranní opakovaná prohlídka
8. Kůň musí být předveden stejnou osobou.
9. Opakovaná prohlídka následující den je možná pouze v případě, že v den prohlídky koní nepadlo žádné
rozhodnutí (způsobilý, nezpůsobilý). Koně musí předvést stejná osoba jako předtím. Ve všech případech
další prohlídky nebo opakované prohlídky dostane každý člen Sboru rozhodčích a Veterinární delegát
hlasovací lístek, na kterém musí označit křížkem ANO nebo NE, podle toho, zda považuje koně za
způsobilého, či nikoliv. Po zvážení názoru Veterinárního delegáta/ů a Veterináře zadržovacího boxu
budou lístky předány Prezidentovi Sboru rozhodčích. Ten oznámí většinové rozhodnutí. Pokud
opakovaná prohlídka stejné třídy koní probíhá ve dvou drahách současně, rozhodčí z obou drah se sejdou
dohromady s Veterinárními delegáty z každé dráhy. Pokud je počet rozhodčích a veterinářů stejný, bude
hlas Veterinárního delegáta z resp. dráhy počítán dvakrát.
10. Proti jejich rozhodnutí není odvolání.
11. Povinná je přítomnost Veterináře Zadržovacího boxu.
ČLÁNEK 1044: VŠESTRANNOST
Před startem terénní zkoušky
1. V blízkosti startu terénní zkoušky je přítomný kvalifikovaný veterinář, jmenovaný Organizačním výborem
se souhlasem Veterinárního delegáta, který oznámí všechny podezřelé případy Sboru rozhodčích.
Cíl terénní zkoušky
2. V místě, kde kůň ukončil terénní zkoušku, se provede veterinární vyšetření. Provede ho kvalifikovaný
veterinář, jmenovaný Organizačním výborem se souhlasem Veterinárního delegáta. Mimo okamžité
ošetření poraněného nebo vyčerpaného koně rozhodne veterinář, zda kůň:
a) je schopen být ihned odveden do své stáje;
b) má zůstat na místě pro další ošetření před návratem do stáje;
c) má být odvezen buď přímo do své stáje, nebo do veterinární nemocnice.
Tento veterinář nemá právo vyloučit koně ze soutěže, ale musí každý sporný případ oznámit Sboru
rozhodčích a Veterinárnímu delegátovi.
3. Sportovec, který vzdal, byl vyloučen nebo zastaven během terénní zkoušky je zodpovědný za kontrolu
svého koně Veterinárním delegátem před tím, než opustí areál závodů. Sportovci, který opustí areál
závodů bez požadované veterinární kontroly v souladu s tímto Článkem, bude automaticky uděleno
Varování se zápisem prostřednictvím jeho Národní federace.
NÚ: Na NZ řešeno dle PJS.
Druhá prohlídka koní
4. Koná se před skokovou zkouškou. Probíhá před stejnou Inspekční komisí a za stejných podmínek, jako
první prohlídka.
Možnosti prohlídek koní v soutěžích CCI krátkého formátu
5. U krátkých soutěží je první prohlídka nepovinná; v případě, že se koná, musí být podrobnosti uvedené
v rozpise závodů.
Na závodech, kde neprobíhá první prohlídka koní, určí FEI Oficiální veterinář (v souladu s pravidly
Všestrannosti), zda je kůň způsobilý pokračovat (včetně krátkého zaklusání). Kůň, kterého FEI Oficiální
veterinář považuje za nezpůsobilého, musí být nahlášen Sboru rozhodčích.
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6. Ve zkráceném formátu závodů je druhá prohlídka povinná v případě, že poslední probíhá skoková
zkouška.
ČLÁNEK 1045: VYTRVALOST
Veterinární prohlídky na závodech vytrvalosti
1. Veterinární komise má plnou kontrolu nad záležitostmi, které se týkají zdraví a pohody koně.
2. Prezident veterinární komise je též zodpovědný na závodech CEI1* a regionálních mistrovstvích za
povinnosti normálně spadající do kompetence Zahraničního veterinárního delegáta.
3. FEI Veterinární pravidla platí pro všechny mezinárodní závody vytrvalosti.
4. Koně musí po soutěžích vytrvalosti dodržet povinné přestávky, viz Pravidla vytrvalosti, Článek 839.
5. Sbor rozhodčích rozhoduje ohledně pohody a zdraví koně na základě doporučení Veterinární komise.
Rozhodnutí, které přijme, je konečné a není proti němu odvolání. Pokud Sbor rozhodčích usoudí, že je
kůň nezpůsobilý soutěžit (FTQ), musí své rozhodnutí zdůvodnit a zaprotokolovat v souladu s body 3.1. a
3.4. Přílohy 5 těchto pravidel.
6. Pokud dojde na závodech k úhynu koně z jakéhokoliv důvodů, povinností Zahraničního veterinárního
delegáta je dodržovat postupy uvedené v Článku 1080.
7. Pokud dojde k úhynu koně v přímé souvislosti s jeho účastí na závodech (např. pokud kůň utrpí závažné
poranění nebo katastrofální 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.
8. Pouze dvojice, které prošly všemi prohlídkami v průběhu soutěže, mohou být klasifikováni na konečné
výsledkové listině.
9. Po každé soutěži musí Veterinární komise do Veterinární karty koně zaznamenány detaily o dokončené
vzdálenosti k nejbližší veterinární uzávěře, důvody nedokončení (metabolické, nepravidelnost chodů
nebo obojí), ošetření během soutěže, postoupení k hospitalizaci, povinná doba odpočinku a další
komentáře nutné k ochraně bezpečnosti koně na dalších závodech a jeho pohody.
10. Všechny relevantní informace požadované při prohlídkách koní (viz odstavec 9.2 Přílohy 9 těchto
pravidel) 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.
11. 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). 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.
12. 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.
13. Po změření tepové frekvence musí kůň ihned podstoupit posouzení dalších parametrů (včetně zaklusání)
tím samým veterinářem, který měřil tepovou frekvenci. Podrobnosti viz Příloha 9 FEI Pravidel vytrvalosti.
14. K zabezpečení ochrany a zdraví Sportovců a pohody a zdraví koní může Prezident Sboru rozhodčích (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.
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Úpravy jakýchkoliv parametrů musí být oznámeny Sportovcům a/nebo vedoucím družstev před
začátkem kola, kterého se úpravy týkají.
V průběhu soutěže musí Prezident Sboru rozhodčích, Veterinární komise, Zahraniční veterinární delegát,
členové Sboru rozhodčích a Technický delegát monitorovat okolní podmínky (včetně povětrnostních
podmínek a dalších výjimečných okolností) a počet koní, kteří byli označeni FTQ při veterinárních
prohlídkách. Je jejich zodpovědností přizpůsobovat a měnit parametry a zajistit ochranu koní.
Pokud jsou parametry sníženy/zkráceny, jak je uvedeno výše, jsou odkazy na vyšší maximální parametry
uvedené v těchto pravidlech aktualizovány odpovídajícím způsobem.
15. 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 první prohlídkou (s ohledem na časy uzavírání
stájí) a (ii) minimálně 8 hodin poté, co kůň ukončí soutěž.
Pokud kůň neabsolvoval všechny etapy soutěže, může Prezident veterinární komise, Zahraniční
veterinární delegát a Prezident sboru rozhodčích povolit odjezd koně dříve.
16. Prezident veterinární komise nebo Zahraniční veterinární delegát jsou povinni zajistit, že jmenovaný
Veterinární koordinátor zaopatřil odpovídající následnou a veterinární péči v souladu s Článkem 1007. 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.
17. Po první prohlídce může Prezident veterinární komise a Zahraniční veterinární delegát po konzultaci se
Sborem rozhodčích doporučit změny v léčebných opatřeních, včetně umístění členů Veterinární komise
nebo harmonogramu jejich dostupnosti pro pomoc při ošetření/následné péči. Taková ujednání musí
identifikovat ošetřujícího veterináře a ošetřující skupinu musí zahrnovat veterinář s licencí k výkonu
veterinární medicíny v dané zeměpisné poloze.
18. 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.
Prohlídky koní vytrvalosti
19. První prohlídka se koná buď v den, který předchází startu prvního kola soutěže nebo brzy ten samý den,
kdy startuje první kolo soutěže.
20. 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.
21. 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
22. 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.
23. 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.
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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.
(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),
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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 nesmí
dojít k žádné aktivitě, která by mohla uměle zvýšit tepovou frekvenci koně (např. vyšetřovat koni
hlavu atd.).
Pravidla chování:
24. Místa určená k prohlídkám by měla být klidná a tichá s ohledem na Sportovce a koně vystavené
soutěžnímu stresu.
Povinné opakované prohlídky
25. 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.
Vyžádané opakované prohlídka
26. Kterýkoliv 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.
Prohlídka v každé veterinární uzávěře
27. Prohlídky se konají ve veterinárním prostoru veterinární uzávěry po konci každého kola
Opakovaná kontrola tepové frekvence
28. 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 eliminován (FTQ), viz Příloha 9 pravidel vytrvalosti. Třetí
přeměření není povoleno.
29. 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.
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Dýchací soustava
30. 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.
Celková kondice a metabolický stav
31. Koně s celkově špatnou kondicí nebo abnormálně vysokou tělesnou teplotou budou vyloučeni (FTQ–ME).
Metabolicky status
32. Metabolický status 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.
Nepravidelnosti chodů
33. 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;
Bolestivost, otevřené rány, poranění
34. 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).
Podkovy a kopyta
35. 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 první 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). Ochrany
kopyt a výplně musí být před prohlídkou odstraněny, pokud si tak vyžádá Veterinární komise.
Veterinární karty (Vet Cards)
36. 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.
37. Do karty musí být 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.
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38. 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).
39. Oficiální záznamy může provádět pouze Veterinární komise a /nebo Prezident Sboru rozhodčích
Závěrečná prohlídka
40. Účelem závěrečné prohlídky je posoudit, zda je kůň po normálním odpočinku stále schopen pokračovat
v soutěži dalším celým kolem.
41. 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.
Jiné kontroly
42. Veterinární komise nebo Sbor rozhodčích může v průběhu závodů náhodně a kdykoliv vybrat
kteréhokoliv koně k veterinární prohlídce.
43. 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.
44. 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 ohrožení) pohodu a zdraví koně, je kůň vyloučen (FTQ). Kůň
může pokračovat v soutěži pouze v případě, že panel 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.
BANDÁŽE A UZDĚNÍ
ČLÁNEK 1046: BANDÁŽE A UZDĚNÍ
NÚ: na NZ doporučené, případně viz speciální pravidla
1. Zákazy a doporučení týkající se způsobů uzdění se kromě těchto Veterinárních pravidel řídí pravidly
jednotlivých disciplín.
2. Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát by měl být k dispozici ke konzultaci týkající se
záležitostí souvisejících s uzděním.
3. Po celou dobu závodů jsou zakázány:
a) náhubky, které zakrývají zuby;
b) vázání jazyka.
4. Podpora krku, např. Cornellův nákrčník je povolena v případě, že veterinární chirurg zašle na FEI
Veterinární oddělení alespoň 4 týdny před závody písemné vyjádření, že kůň tuto podporu potřebuje ze
zdravotních důvodů. Kopie této žádosti musí být během závodů k dispozici.
5. Fixace jazyka je povolená pouze v případě, že je používaná správně; oddělené části nesmí být obmotány
kolem udidla, aby nezpůsobily koni újmu.
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ČLÁNEK 1047: KONTROLA KONÍ
1. Komisaři/stewardi a/nebo Oficiální veterináři mohou kdykoliv během závodů kontrolovat nohy, kamaše,
bandáže nebo další součásti postroje. Veterinární delegát si musí být vědom, že kontrola může
proběhnout a musí být v případě potřeby k dispozici ke konzultaci.
2. Plánované i neplánované kontroly musí být oznámeny Prezidentu Sboru rozhodčích.
3. Hlavní komisař/Hlavní steward musí oznámit Zahraničnímu veterinárnímu delegátovi/Veterinárnímu
delegátovi kontrolu zvonů, aby mohli být k dispozici ke konzultaci.
4. V případě, že je výstroj kontrolovaná během finále větších závodů (mistrovství, hry, světový pohár atd.),
musí se kontroly zúčastnit člen Veterinární komise.
5. Kontrola slouží ke zjištění:
a) abnormálního stavu nebo citlivosti nohou;
b) nesrovnalostí ve tvaru, velikosti nebo váze zvonů nebo bandáží;
c) nesrovnalostí v uzdění;
d) přítomnosti cizích nebo Zakázaných látek nebo či materiálů;
e) stop krve na nohách, bocích nebo hubě koně.
6. Průběh kontroly:
a) před vjezdem na opracoviště – nohy, zvony, bandáže a další vybavení je zkontrolováno před tím, než
jsou zvony či bandáže koni nandány;
b) při výjezdu z kolbiště – komisař/steward by měl odstranit jakýkoli ze zvonů nebo všechny zvony,
bandáže či další součásti výstroje, aby je podrobil bližší kontrole;
c) prohlédnuté budou nohy a tělo koně;
d) zvony mohou být zváženy na váhách; a
e) jakákoliv další součást výstroje může být podrobená kontrole;
f)

pokud jsou zjištěny stopy krve, komisař/steward musí kontaktovat Veterinárního delegáta a ten
skutečnost oznámí Sboru rozhodčích.

7. Pokud je shledáno podezření, kůň a všechny kontrolované věci musí zůstat pod dohledem až do příchodu
Zahraničního veterinárního delegáta/Veterinárního delegáta, který provede kontrolu. NÚ: do příchodu
Hlavního rozhodčího
8. V případě problémů s kamašemi nebo s ostatním postrojem nebo končetinami, Zahraniční veterinární
delegát/Veterinární delegát musí zkontrolovat koně, včetně pohmatu nohou, aby zhodnotil podráždění,
poškození kůže nebo abnormální citlivost. Může být provedeno termografické vyšetření.
9. Pokud kontrola proběhla před soutěží a pokud byly zjištěny nesrovnalosti, je na uvážení komisaře
/stewarda a/nebo Sboru rozhodčích, zda:
a) bude dvojici umožněný start v soutěži, a to po nápravě nesrovnalostí týkajících se tvaru, velikosti
nebo váze kamaší, bandáží nebo ostatního postroje nebo uzdění;
b) nebude koni povolený start v soutěži a může být ze závodů diskvalifikovaný, pokud se nesrovnalosti
týkají poškození kůže, abnormální citlivosti končetin nebo přítomnosti cizích materiálů nebo látek.
10. Pokud kontrola shledá použití podezřelého materiálu, podráždění, poškození kůže nebo abnormální
citlivost končetin:
a) musí být neprodleně informován Prezident Sboru rozhodčích;
b) Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát musí ověřit totožnost koně podle pasu a
zaznamenat jeho jméno, číslo pasu a Odpovědnou osobu.
11. Materiál, který může být vyžadován k laboratornímu prozkoumání (bandáže, náplasti, použité látky atd.)
by měl být ihned zabalen do FEI schválené odběrové sady a odeslán do schválené laboratoře.
12. Pořízeny musí být fotografie nebo videozáznam končetin, které byly kontrolovány a veškeré písemné
materiály musí podepsat svědci.
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VYŠETŘENÍ CITLIVOSTI KONČETIN
ČLÁNEK 1048: PRAVIDLA VYŠETŘENÍ
NÚ: na NZ doporučeno
1. Cílem vyšetření citlivosti končetin (viz Článek 1049) a systému kontroly vyšetření citlivosti (Příloha VIII
anglického originálu) je zajistit: (i) zdraví a pohodu koně v souladu s Kodexem chování a (ii) stejné
podmínky pro všechny Sportovce.
2. Koně nejsou způsobilí soutěžit, pokud končetina, nebo její část je hyposenzitivní nebo hypersenzitivní
(oba termíny vyjadřují abnormální citlivost končetin). Hypersenzitivní končetiny mají nepřiměřenou nebo
nenormální reakci na pohmat. Hyposeznitivní končetiny znamenají změny v citlivosti způsobené
neurektomií nebo umělým znecitlivěním na tak dlouho, jak odchylka v citlivosti přetrvává.
3. Všichni koně, kteří jsou v průběhu závodů vyšetřováni na citlivost končetin, jsou vyšetřováni v souladu
s tímto Protokolem. K vyšetření může (ale nutně nemusí) dojít například mezi jednotlivými koly nebo
před rozeskakováním. Kůň může být vyšetřený jednou nebo vícekrát.
4. Koně mohou být k vyšetření vybráni náhodně nebo cíleně. Všichni vybraní koně se musí urychleně
k vyšetření dostavit, jinak jim hrozí okamžité vyloučení. Počet koní, který je na závodech vyšetřený, není
dán žádným pravidlem.
ČLÁNEK 1049: PRAVIDLA VYŠETŘENÍ
NÚ: na NZ neplatí
1. Vyšetření provádí dva veterináři akreditovaní FEI (Vyšetřující veterináři) s pomocí klinického vyšetření,
které určí abnormální citlivost končetin. Tomuto vyšetření může předcházet nebo mu následovat
termografické vyšetření. Odpovědná osoba nebo její zástupce může na základě žádosti získat podrobnou
zprávu o účelu a postupu vyšetření.
2. Počáteční vyšetření, které odpovídá prvnímu vyšetření v jakémkoliv dni závodů a je provedené
vyšetřujícím veterinářem, je nahrané na video a termografické snímky jsou, pokud je to možné,
archivované.
3. Vyšetření se primárně skládá s pohmatu dolní části končetin. Pokud je to nezbytné, může být několikrát
opakováno. Pokud dojde k opakování vyšetření, pak musí být provedené s veškerou opatrností, aby
nedošlo ke zvýšení citlivosti, případně zhoršení zranění.
4. Tam, kde je to nutné, bude použita termografická kamera k vyšetření všech čtyř končetin k určení teploty
a termografického obrazu nohou.
5. Vyšetření v klusu za účelem zjištění kulhání není součástí tohoto vyšetření.
6. Podstatné termografické nálezy z počátečního vyšetření jsou:
a) rozdíl teplot mezi kolaterálníma nohama přesahující 2 °C; a/nebo
b) lokalizovaná oblast s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou na jedné nebo více nohách.
7. Podstatné klinické nálezy z počátečního vyšetření jsou:
a) abnormální reakce na pohmat; nebo
b) jiné viditelné změny na kůži nohou.
8. Pokud se po provedeném vyšetření oba Vyšetřující veterináři shodnou, že vyšetření poukazuje na
abnormální citlivost nohou, informují o nálezu Odpovědnou osobu nebo jejího zástupce. Odpovědné
osobě je pak nabídnuta možnost stáhnout koně ze závodů bez dalších následků (v souladu s tímto
Článkem). Pokud tuto nabídku Odpovědná osoba odmítne, oznámí jí Vyšetřující veterináři, že kůň
podstoupí závěrečné vyšetření (čas stanoví Sbor rozhodčích), které určí, zda se dále může závodů
účastnit, v souladu s postupy uvedenými níže.
9. Jakmile je stanovený čas závěrečného vyšetření, Odpovědná osoba: (i) nesmí soutěžit nebo trénovat
s koněm, dokud závěrečné vyšetření nevyloučí zvýšenou citlivost končetin; a (ii) není jí dovoleno stáhnout
koně ze závodů a musí přijmout následky plynoucí z výsledků závěrečného vyšetření.
Strana 37
Veterinární pravidla 2021

Pokud se objeví důkaz, že zvýšená citlivost končetin byla vyvolaná záměrně, bude tato skutečnost
oznámena Odboru pro bezúhonný jezdecký sport (Equestrian Community Integrity Unit). FEI Právní
oddělení může případ posoudit jako zneužívání koně a vznést proti Odpovědné osobě a/nebo členu
Doprovodného personálu obvinění.
ČLÁNEK 1050: ZÁVĚREČNÉ VYŠETŘENÍ
NÚ: na NZ neplatí
1. Závěrečné vyšetření provádí Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát za přítomnosti alespoň
jednoho člena Sboru rozhodčích. Závěrečné vyšetření je nahráváno.
2. Vyšetřující veterináři provedou vyšetření a vysvětlí své nálezy z počátečního vyšetření ostatním
přítomným na závěrečném vyšetření.
3. Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát poté provede vyšetření koně.
4. Odpovědná osoba nebo její zástupce má právo vyjádřit svůj názor a možnost sdělit jakoukoliv informaci
a/nebo důkaz, pokud si tak přeje.
5. Kdokoliv z úředních osob, přítomných závěrečnému vyšetření, může klást dotazy Vyšetřujícím
veterinářům a/nebo Odpovědné osobě a/nebo jejímu zástupci. Pokud Odpovědná osoba nebo její
zástupce odmítne na dotazy odpovědět, bude tato skutečnost oznámená Odboru pro bezúhonný
jezdecký sport (Equestrian Community Integrity Unit) a patřičně posouzená.
6. K diskvalifikaci koně v souladu s tímto Protokolem se musí jednohlasně shodnout Vyšetřující veterináři,
Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát a člen Sboru rozhodčích na tom, že nohy koně jsou
abnormálně citlivé.
7. Ústní nebo písemné oznámení je vydáno do 30 (třiceti) minut od učinění rozhodnutí. Sbor rozhodčích
zaznamená přesný čas, kdy proběhlo závěrečné vyšetření.
a) Pokud závěrečné vyšetření potvrdí výsledky počátečního vyšetření, a pokud okolnosti neukazují jinak,
Sbor rozhodčích diskvalifikuje koně ze soutěže pro nadměrnou citlivost nohou. Odpovědná osoba
bude informovaná písemně.
b) Pokud závěrečné vyšetření prokáže, že končetiny koně nevykazují známky nadměrné citlivosti, může
kůň pokračovat v soutěži. V případě, že dvojice zmešká kvůli závěrečné prohlídce svůj startovní čas,
Sbor rozhodčích zajistí opakovaný vstup do soutěže.
8. Kůň nemůže být na základě Protokolu vyloučený ze soutěže se zpětnou platností, pokud závěrečná
prohlídka proběhla více než 60 (šedesát) minut po jeho posledním startu. V případě, že je prohlídka
provedená v časovém limitu, může Sbor rozhodčích využít svého práva vyloučit koně ze soutěže se
zpětnou platností.
ČLÁNEK 1051: DISKVALIFIKACE
NÚ: na NZ neplatí
1. Odpovědná osoba je o vyloučení koně informovaná diskvalifikačním formulářem, který podepíší
Vyšetřující veterináři, Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát a člen Sboru rozhodčích.
2. Odpovědná osoba nebo její zástupce potvrdí souhlas s rozhodnutím podpisem diskvalifikačního
formuláře. Pokud formulář odmítne podepsat, Sbor rozhodčích nebo Zahraniční veterinární
delegát/Veterinární delegát zaznamená odmítnutí na formulář. Na rozhodnutí o diskvalifikaci tato
skutečnost ale nic nemění.
3. Kopii formuláře obdrží Odpovědná osoba, Prezident Sboru rozhodčích a Zahraniční veterinární
delegát/Veterinární delegát. Originál formuláře je uložen na FEI Veterinární oddělení.
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ČLÁNEK 1052: PRÁVA ODPOVĚDNÉ OSOBY PO VYLOUČENÍ KONĚ PRO NADMĚRNOU CITLIVOST KONČETIN
NÚ: na NZ neplatí
1. Pokud je kůň na základě Protokolu vyloučen nebo stažen více než 12 hodin před začátkem soutěží na
závodech, Odpovědná osoba nebo její zástupce může Sboru rozhodčích podat písemnou žádost o
přezkoumání. Tato žádost musí být doručená během 30 minut od oznámení o diskvalifikaci nebo stažení
koně. Účelem přezkoumání je povolit opětovný start na těch samých závodech, pokud se prokáže, že
citlivost nohou se vrátila do normálního stavu. Od okamžiku, kdy je žádost podána, může Odpovědná
osoba koně jezdit/trénovat pod dohledem komisaře/stewarda, který v případě jakéhokoliv podezření
může trénink zastavit.
2. Přezkoumání provádí Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát nebo Vyšetřující veterináři za
přítomnosti jednoho člena Sboru rozhodčích a koná se v čase určeném Sborem rozhodčích, před startem
v další soutěži.
3. Přezkoumání zahrnuje vyšetření provedené Zahraničním veterinárním delegátem/Veterinárním
delegátem nebo Vyšetřujícími veterináři. Součástí může být i termografie.
4. Přezkoumání je nahrávané na video. Pokud prokáže, že končetiny koně nejsou nadále abnormálně citlivé,
může kůň startovat v další soutěži.
5. Možnost podat žádost o přezkoumání je v průběhu závodů pro daného koně pouze jedna.
ČLÁNEK 1053: SOUHRN
NÚ: na NZ neplatí
1. Proti rozhodnutí o diskvalifikaci koně pro nadměrnou citlivost končetin není odvolání.
2. Pokud je kůň diskvalifikován nebo stažen Odpovědnou osobou 3× (třikrát) v průběhu 12 (dvanácti)
měsíců, je mu automaticky pozastavena činnost na 2 (dva) měsíce, pokud není vyhodnoceno jinak.
Pravidlo k počtu 3× (třikrát) je buď 3× diskvalifikace, 3× stažení nebo kombinace obou do počtu 3.
3. Všechna data získaná během vyšetření jsou majetkem FEI a zůstávají důvěrná.
4. Protokol je nezávislý na ostatní pravidlech, procesech a postupech v těchto Veterinárních pravidlech. Nic
v tomto Článku by nemělo sloužit jako omezení ostatních Článků v těchto pravidlech, včetně Článku 1046
a 1047.
5.

Před prvním vyšetřením nebo při něm může Odpovědná osoba uvést předchozí problémy, které mohou
souviset s nadměrnou citlivostí končetin.

6. Vyšetřující veterinář musí vyplnit příslušný formulář (Limb Sensitivity reporting form) a odeslat ho na FEI
Veterinární oddělení.
ODJEZD KONÍ Z AREÁLU ZÁVODIŠTĚ
ČLÁNEK 1054: ODJEZD KONÍ Z AREÁLU ZÁVODIŠTĚ
NÚ: na NZ dle PJS
1. Koně nesmí v průběhu závodů opustit areál závodiště, pokud nemají výjimečné povolení od Veterinární
komise/delegáta
2. Koně, který je povolen odjezd z areálu závodiště z důvodu veterinárního ošetření v určeném zařízení, se
mohou do areálu závodiště vrátit a dále soutěžit.
3. Kůň, který je pod dohledem z důvodu testování nebo vyšetřování v souladu s těmito pravidly či pravidly
EADCMP, nesmí opustit závodiště, pokud mu to výslovně nepovolí Veterinární komise/delegát, a to i
v případě, že závody byly již ukončeny.
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KAPITOLA V – VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ
ČLÁNEK 1055: FEI MEDIKAČNÍ DENÍK
NÚ: na NZ je pro koně bez platné FEI registrace na příslušný rok medikační deník doporučený. Pro koně s
platnou FEI registrací je povinný v předepsaném formátu (na stránkách FEI).
1. Pro všechny FEI koně je povinností vést medikační deník, ve kterém je zaznamenáno datum, látka a
podané množství látky, která je na FEI Seznamu zakázaných látek, bez ohledu na to, zda byla podána
v průběhu soutěže nebo mimo ní.
2. V deníku musí být uvedeny kompletní informace, související se zaznamenaným podáním látky.
3. Záznamy v deníku musí být v případě řešení porušení Pravidel EADCMP k dispozici Právní komisi FEI
pokud Odpovědná osoba deník neposkytne, vystavuje se nepříznivému úsudku.
NÚ: na NZ, u koní bez platné FEI registrace, nemusí být k dispozici. Funkci právní komise pro NZ zastává
Disciplinární komise ČJF.
4. FEI Medikační deník nesmí být uchováván v pasu koně nebo být předán Veterinárnímu delegátovi na
závodech.
N1 Všechna odvolání na úrovni ČJF jsou řešena dle DŘ ČJF (VP čl. 165).
N2 Pro koně s aktivní registrací FEI je vedení medikačního deníku povinné a bude DIK vyžadováno. U koní bez
platné FEI registrace v daném roce je pro případ pozitivního medikačního nebo dopingového nálezu
s maximální důrazností doporučeno zodpovědné osobě pečlivé vedení „Medikačního deníku“ se záznamy
o aplikaci všech přípravků a prostředků jednotlivým koním.
N3 Neprodleně po obdržení pozitivního nálezu ve vzorku A vyrozumí Generální sekretář ČJF jezdce, který jel
koně na závodech, a majitele koně. Jezdec i majitel koně mají právo do 24 hodin od vyrozumění písemně
(dopis, e-mail, fax, apod.) požádat o provedení rozboru vzorku B. Pokud majitel ani jezdec o rozbor vzorku B
nepožádá, anebo pokud o rozbor vzorku B požádá a ten bude rovněž pozitivní, generální sekretář vyrozumí
disciplinární komisi ČJF a pozitivní výsledek zveřejní.
Jezdec, který jel koně (pony) na závodech, kde byl kůň (pony) pozitivně testován, se od okamžiku obdržení
pozitivního nálezu ve vzorku A až do konečného vyšetření celého případu (včetně případného ukončení
disciplinárního řízení) nesmí zúčastnit žádné sportovní akce schvalované příslušnými orgány ČJF. Disciplinární
komise rozhodne o diskvalifikaci koně z celých závodů, kde byl kůň testován.
N4 ČJF určila za schválenou laboratoř pro vyšetření vzorků odebraných pro kontrolu medikace:
INSTITUT FÜR BIOCHEMIE, Deutsche Sporthochschule, Carl-Diem-Weg 6, D-509 33 KÖLN AM RHEIN,
GERMANY
ČLÁNEK 1056: OŠETŘENÍ V TEN SAMÝ DEN
1. Koni nesmí být podána injekce s látkou, která je uvedena ve FEI Seznamu zakázaných látek v ten samý
den, kdy probíhá soutěž, které se kůň účastní. Výjimka je akceptována u soutěží, které začínají v 18:00
hodin nebo později – kůň může být ošetřen do 10:00 hodin.
2. V případě nouze nebo probíhající léčby mohou být koni injekčně podány Kontrolované medikační látky
nebo antibiotika v ten samý den, kdy probíhá soutěž. K ošetření musí být uděleno svolení Veterinárního
delegáta a Sboru rozhodčích, viz Články 1061 a 1062.
3. Ošetření mohou být předmětem kontrol Veterinární komise/delegáta, komisařů/stewardů a dalších FEI
funkcionářů.
4. Proti Povolenému ošetřujícímu veterináři, který podá koni látku v ten samý den, kdy probíhá soutěž a
nemá toto povoleno, bude zahájeno disciplinární řízení. Uvalené sankce budou v souladu s Přílohou VI
a/nebo v souladu s pravidly EADCMP.
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ČLÁNEK 1057: FEI SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK
NÚ: V jednotlivých oblastech ČJF provádí kontroly medikace veterinární lékaři, jmenovaní ČJF.
1. FEI Seznam zakázaných látek obsahuje Zakázané látky (Banned Substances) a Kontrolované medikační
látky (Controlled Medication Substances). Určitéé Zakázané látky jsou v seznamu uvedeny jako Specifické
látky.
2. Seznam je každoročně aktualizován určenou subkomisí FEI Veterinárního oddělení. Změny v Seznamu
jsou zveřejněny 90 (devadesát) dní před tím, než vstoupí v platnost.
3. Zakázané látky jsou látky:
a) jejichž použití je nezákonné;
b) které mají vysoký potenciál zneužití.
Použití Zakázaných látek je striktně zakázáno.
4. Kontrolované medikační látky jsou látky, které jsou známé jako léčebné a/nebo běžně používané v koňské
medicíně. Přesto, mají potenciál:
a) ovlivňovat výkon;
b) ohrožovat zdraví a pohodu koně.
5. Látky, které nejsou v Seznamu uvedeny, nejsou zakázány, pokud nemají obdobné chemické složení nebo
biologický dopad jako látky v Seznamu uvedené.
6. Homeopatické výrobky, bylinné přípravky a další přírodní či alternativní medicínské produkty mohou
obsahovat zakázané látky a z tohoto důvodu se jejich používání nedoporučuje. Pokud se přesto
Odpovědná osoba rozhodne tato léčiva použít, nese plnou odpovědnost za následky.
ČLÁNEK 1058: VOLITELNÁ TESTACE
1. Odpovědná osoba nebo její zástupce má možnost nechat otestovat krev a/nebo moč nebo krev FEI
zaregistrovaného koně na maximálně 4 (čtyři) látky, uvedené na FEI Seznamu látek k volitelné testaci.
2. K využití možnosti volitelné testace musí Povolený ošetřující veterinář doručit Formulář k volitelné testaci
do FEI schválené laboratoře. Náklady hradí Odpovědná osoba nebo Národní federace.
3. FEI, její zástupci nebo FEI Schválená laboratoř nenesou žádnou zodpovědnost za služby poskytované
v souladu s Volitelnou tesací.
4. V případě pozdějšího porušení Pravidel EADCMP se nelze odvolávat na výsledky Volitelné testace a
zvláště ne je využívat jako obranu proti vzneseným obviněním.
ČLÁNEK 1059: LÉČBA PŘED ZÁVODY A V JEJICH PRŮBĚHU
1. Podání Kontrolovaných medikačních látek během závodů nebo těsně před nimi (např. během přepravy)
může být zpětně povoleno po příjezdu na závody vyplněním příslušného formuláře. Schválení je na
uvážení Veterinární komise/delegáta a Sboru rozhodčích a nemusí být uděleno.
2. Kontrolované medikační látky, neorální medikace a terapie, které nejsou uvedeny na seznamu a jsou
v průběhu FEI závodů podány/prováděny, musí být schváleny Veterinární komisí/delegátem a Sborem
rozhodčích, pokud možno před podáním, vyplněním příslušného formuláře.
3. U naléhavých případů, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví koně, může být Kontrolovaná medikační látka
podána bez předchozího souhlasu Veterinární komise/delegáta a Sboru rozhodčích. Následně musí být
vyplněn Veterinární formulář A a předložen Veterinární komisi/delegátovi a Sboru rozhodčích ke
schválení. Předání vyplněného formuláře negarantuje, že kůň bude shledán způsobilým dále soutěžit.
4. Veterinární komise/delegát musí vždy posoudit ještě před schválením Veterinárního formuláře posoudit,
zda požadovaná léčba nebo léčba již uskutečněná neohrozí:
a) způsobilost koně soutěžit;
b) poctivost v soutěžení; a/nebo
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c) zdraví a pohodu koně nebo Sportovce
5. Veškerá ošetření musí probíhat v určených Ošetřovacích boxech. Výjimku může poskytnout pouze po
předchozím odsouhlasení Veterinární komise/delegát (např. pro fluid terapii) nebo v jednoznačně krizové
situaci. Povolené látky, aplikované nebulizací (inhalace) nebo orálně, mohou být podávány i ve stání koně.
Osoba, která toto nařízení poruší, bude nahlášena Sboru rozhodčích a postižena příslušnými sankcemi.
6. Léčbu může provádět pouze Povolený ošetřující veterinář, s výjimkou látek, které nejsou zakázány a jsou
podávány orálně nebo nebulizací.
7. FEI Veterinář, který provádí ošetření, musí mít neustále k dispozici kopii schváleného Veterinárního
formuláře a FEI identifikační průkaz veterináře, které musí na požádání předložit Veterinární
komisi/delegátovi nebo FEI komisaři/stewardi. Jiná osoba než FEI Veterinář, u které budou nalezeny
stříkačky, jehly nebo jiné vybavení a nalézá se v areálu konání FEI závodů, bude nahlášena Sboru
rozhodčích a potrestána. Jakýkoli kůň, který se vyskytuje v blízkosti takové osoby, nebo za kterého je tato
osoba odpovědná, podstoupí odběr vzorků k testování EADCMP. Náklady na odběr vzorků a testování
nese ta osoba, u které byly výše uvedené předměty nalezeny.
8. Použití altrenogestu je povoleno pouze pro klisny.
9. Použití cyklosporinových implantátů a cyklosporinových očních přípravků je povoleno.
ČLÁNEK 1060: VETERINÁRNÍ FORMULÁŘE
1. Veterinární formuláře slouží ke schválení ošetření Kontrolovanými medikačními látkami, neorálními
léčivy a terapiemi, které nejsou uvedeny na seznamu, v průběhu FEI závodů.
2. Všechny Veterinární formuláře jsou platné pouze pro závody, pro které jsou vyplněny a schváleny.
3. Zpětně vyplněné a podané formuláře nemusí být automaticky akceptovány a schváleny a nezaručují, že
kůň bude uznán způsobilým pokračovat v soutěži.
4. Kopie vyplněného a schváleného Veterinárního formuláře musí být zaslaná Zahraničním veterinárním
delegátem/Veterinárním delegátem společně s Veterinární zprávou, v souladu s těmito pravidly.
Materiály jsou považovány za důvěrné.
5. Ošetření schválené Veterinárním formulářem může být předmětem běžných kontrol komisařů/stewardů
nebo jiných FEI funkcionářů.
ČLÁNEK 1061: NALÉHAVÉ OŠETŘENÍ KONTROLOVANOU MEDIKAČNÍ LÁTKOU – VETERINÁRNÍ FORMULÁŘ
A (DŘÍVE VETERINÁRNÍ FORMULÁŘ 1)
1. Použití Kontrolované medikační látky může být povoleno v průběhu závodů pouze v případě potřeby
naléhavého ošetření.
2. K povolení použití Kontrolované medikační látky k naléhavému ošetření musí být vyplněn Veterinární
formulář A.
3. Veterinární formulář A vyplní a podepíše veterinář, který ošetřuje koně. Poté formulář předá Veterinární
komisi/delegátovi.
4. Veterinární komise/delegát musí posoudit žádost na Veterinárním formuláři A případ od případu,
zhodnotit klinický stav koně, vlastní ošetření a možné následky na pohodu a zdraví nebo výkon koně;
v případě potřeby může vyhledat názor dalšího veterináře.
5. Pokud Veterinární komise/delegát souhlasí s obsahem Veterinárního formuláře A, prodiskutuje situaci
s Prezidentem Sboru rozhodčích. Sbor rozhodčích rozhodne, zda bude žádost schválena a posoudí, zda je
kůň (i) způsobilý nebo (ii) nezpůsobilý soutěžit, a následně schválí formulář.
6. Veterinární komise/delegát poskytne kopii schváleného formuláře Povolenému ošetřujícímu veterináři.
7. Všechny formuláře týkající se naléhavého ošetření a podané ke schválení zpětně, musí být Veterinární
komisí/delegátem a Sborem rozhodčích schváleny před ukončením závodů.
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8. Pokud je kůň ze závodů oficiálně stažen a pokud zůstává v místě konání, musí být Veterinární
komisi/delegátovi předán Veterinární formulář A k podpisu. V tomto případě nemusí formulář
podepisovat Prezident sboru rozhodčích, musí být pouze uvědoměn.
9. Pokud je Kontrolovaná medikační látka podána bez schválení Veterinárního formuláře A, může toto
vyústit, v souladu s Pravidly EADCMP, v Pozitivní laboratorní nález.
ČLÁNEK 1062: NEORÁLNÍ PODPŮRNÁ LÉČBA A TERAPIE NEUVEDENÉ NA SEZNAMU ZAKÁZANÝCH LÁTEK –
VETERINÁRNÍ FORMULÁŘ B (DŘÍVE VETERINÁRNÍ FORMULÁŘ 3)
1. Ke schválení neorální podpůrné léčby a terapie neuvedené na seznamu zakázaných látek slouží v průběhu
FEI závodů Veterinární formulář B.
2. Před schválením Veterinární komisí/delegátem musí být formulář řádně vyplněn a podepsán Povoleným
ošetřujícím veterinářem.
3. Veterinární komise/delegát poskytne kopii schváleného formuláře Povolenému ošetřujícímu veterináři,
který požadoval ošetření.
4. Minimální požadované množství rehydratačních roztoků podávaných nitrožilně je 10 (deset) litrů.
Veterinární komise/delegát posoudí před aplikací klimatické podmínky a/nebo stav koně.
a) Všestrannost: nitrožilní a nosogastrické tekutiny nesmí být použity během 12 hodin před startem
cross-country.
b) Vytrvalost: nitrožilní a nosogastrické tekutiny nesmí být použity během 8 hodin před vstupní
prohlídkou koní a mezi vstupní prohlídkou koní a startem prvního kola soutěže, ani v žádné fázi
soutěže.
5. Tyto látky nesmí být podávány mezi koly nebo kurzy, ve kterých kůň soutěží ten samý den, nebo během
veterinárních kontrol v průběhu vytrvalostních závodů.
6. Veterinární formulář B nemusí být vyplněn při aplikaci následujících látek:
a) kloubních preparátů – aminoglykanty (např. Adequan), Pentosan polysulfát (např. Pentosan),
kyselina hyaluronová;
b) vitamínových injekcí;
c) aminokyselin; a
d) homeopatických injekcí.
ČLÁNEK 1063: ZAKÁZANÁ OŠETŘENÍ
1. Použití Zakázaných látek je vždy striktně zakázáno.
2. Intra-artikulární podání jakýchkoliv léčiv je během FEI závodů zakázáno.
3. Podávání léků konečníkem je během FEI závodů zakázáno.
4. Kyslíková terapie je během FEI závodů zakázána.
5. Vypalování/pálení působící zánět nebo přílišnou citlivost je zakázáno.
6. Koním, kteří podstoupili léčbu zakázaným ošetřením, není povoleno soutěžit, viz Článek 1004.
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KAPITOLA VI: DOPLŇKOVÉ TERAPIE
ČLÁNEK 1064: DOPLŇKOVÉ TERAPIE BEZ OMEZENÍ
1. Mezi doplňkové terapie bez omezení patří:
a) statické magnetické přístroje (magnetické podložky, deky, zábaly krku);
b) nízkofrekvenční impulsní elektromagnetické přístroje (magnetické podložky nebo zábaly nohou na
baterie;
c) laserová terapie s využití laserů I a II třídy;
d) masáže a masážní přístroje;
e) ochlazování;
f)

LED terapeutické přístroje;

g) chladící a hřejivé podložky;
h) iontové kamaše;
i)

kineziologické pásky;

j)

vibrační podložky.

2. Tyto terapie může provádět Odpovědná osoba nebo členové doprovodného personálu.
3. Pokud chce Odpovědná osoba/doprovodný personál využít terapie, které nejsou výše uvedeny, musí si
vyžádat souhlas Veterinární komise/delegáta.
4. Vykonávání doplňkových terapií bez omezení je předmětem kontrol Veterinární komise/delegáta,
komisařů/stewardů a dalších FEI funkcionářů.
5. Použití nízkofrekvenčních impulsních elektromagnetických přístrojů je povoleno pouze tehdy, pokud je
jejich elektromagnetické pole < 0,1 Tesla.
6. Ochlazování ledem nebo vodou není povoleno, pokud teplota vody klesne pod 0 ˚C.
7. Ochlazování s pomocí přístrojů, je povoleno, pouze pokud mohou být nízké teploty na přístroji
zablokovány Veterinárním delegátem a neklesnou pod 0 ˚C.
8. Není povoleno zavádět do konečníku koně led nebo studenou vodu.
9. Doplňkové terapie mohou být prováděny ve stání koně.
ČLÁNEK 1065: DOPLŇKOVÉ TERAPIE S OMEZENÍMI
NÚ: Na NZ doporučeno.
1. Mezi doplňkové terapie s omezeními patří:
a) terapie využívající elektrická proudová zařízení;
b) ultrazvuková terapie*;
c) vakuová terapie;
d) diatermie; a
e) fyzická terapie (fyzioterapie, akupresura, bodové masáže, myofasciální uvolňování, osteopatie,
chiropraktická manipulace).
*Ultrazvuková terapie může být poskytována Odpovědnou osobou, další Odpovědnou osobou a/nebo
členem doprovodného personálu, pokud mají písemné povolení Povoleného terapeutického personálu
nebo Povoleného ošetřujícího veterináře s odpovídající kvalifikací.
2. Terapie na závodech může poskytovat pouze Povolený koňský terapeut nebo dostatečně kvalifikovaný a
proškolený Povolený ošetřující veterinář. Pro poskytování doplňkové terapie s omezeními musí být
Povolený koňský terapeut schválen FEI.
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3. Vykonávání doplňkových terapií s omezeními je předmětem kontrol Veterinární komise/delegáta,
komisařů/stewardů a dalších FEI funkcionářů.
4. Terapie nemusí být povolena Veterinárním delegátem, pokud shledá, že by mohlo být ohroženo zdraví a
pohoda koně.
5. Povolený terapeutický personál nebo Povolený ošetřující veterinář musí mít k vykonávání terapií
uvedených výše souhlas Veterinární komise/delegáta.
6. Doplňkové terapie s omezeními mohou být prováděny ve stání koně.
ČLÁNEK 1066: AKUPUNKTURA
1. Akupunkturu může provádět pouze Povolený ošetřující veterinář, pod jehož dohledem musí být kůň po
celou dobu ošetření.
2. Musí používat pouze akupunkturní plné jehly.
3. Léčbu suchou jehlou může poskytovat pouze Povolený ošetřující veterinář.
ČLÁNEK 1067: ZAKÁZANÉ DOPLŇKOVÉ TERAPIE
1. Na FEI závodech není povoleno použití laserů IV třídy.
2. Na FEI závodech není povoleno použití elektro-akupunkturních přístrojů a metody moxibustion.
3. Na FEI závodech není povoleno použití kryoterapie a šokové vlnové terapie 5 dní před zahájením závodů.
4. Použití kineziologických pásek je povoleno pouze ve FEI stájích. Mimo stáje je použití zakázáno.
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KAPITOLA VII – DOPING A KONTROLA MEDIKACE KONÍ
ČLÁNEK 1068: ODBĚR VZORKŮ
1. Kontrolu medikace a dopingu u koní provádí FEI Veterinární oddělení, které zvolí, na kterých závodech
budou odběry provedeny, jmenuje Testujícího veterináře a rozhodne o počtu koní, kteří budou testováni.
2. Cílený odběr vzorků může proběhnout na jiných FEI závodech, pokud je to nezbytné.
3. Odběry vzorků mohou proběhnout na jakýchkoliv FEI závodech.
4. Vzorky odebírá jmenovaný Testující veterinář, v jeho nepřítomnosti Veterinární delegát, kterému může
asistovat Veterinární technik. Za odběr vzorků na FEI závodech je výhradně odpovědný Testující
veterinář/Veterinární delegát.
5. Odběry vzorků probíhají v k tomuto účelu určeném boxu, nicméně Testující veterinář/Veterinární delegát
může provést za výjimečných okolností odběr vzorků ve vlastním stání koně.
6. Za koně po celou dobu odpovídá Odpovědná osoba.
7. Vyhýbání se odběru, odmítnutí odběru nebo neodevzdání vzorku je porušením Článku 2.3 pravidel
EADCMP.
8. V průběhu odebírání vzorků je zakázáno pořizovat fotografický nebo filmový záznamu; záznam je možné
pořídit pouze s povolením Veterinárního oddělení.
ČLÁNEK 1069: VÝBĚR KONÍ
Existují tři možné metody výběru:
a) Povinné testování
během Olympijských her a Světových jezdeckých her musí být odebrány vzorky:
i.

prvním třem umístěným koním ve všech finálových soutěží jednotlivců;

ii.

jednomu koni z každého týmu na prvních třech místech v týmových soutěžích.

b) Cílený výběr
Pokud se objeví specifické důvody či okolnosti koně otestovat. Důvod musí být uveden v online Veterinární
zprávě nebo zprávě Testujícího veterináře. V případě úmrtí Sportovce musí dojít k odběru vzorku cíleným
výběrem na závodech, kde k nehodě došlo.
NÚ: Službu konající veterinář bude postupovat dle pokynů GS ČJF.
c) Namátkový výběr
Namátkově vybrané koně odsouhlasí společně Sbor rozhodčích, Veterinární komise/delegát a Testující
veterinář.
ČLÁNEK 1070: ČAS ODBĚRU VZORKŮ
NÚ: Výkonný výbor ČJF může přikázat odběr vzorků během závodů nebo kdykoliv a kdekoliv jinde.
1. Koně mohou být k odběru vzorků vybráni kdykoli v průběhu závodů.
2. Čas odběru vzorků je na rozhodnutí Testujícího veterináře nebo Veterinárního delegáta.
3. Koně mohou být v průběhu závodu testováni několikrát.
ČLÁNEK 1071: OZNÁMENÍ O VÝBĚRU K TESTOVÁNÍ
1. Jakmile je kůň vybrán k odběru vzorků, je tato skutečnost oznámena Odpovědné osobě nebo členovi
jejího Doprovodnému personálu.
2. Oznámení musí být předané nejpozději do 30 minut od vyhlášení výsledků závodů a odběr vzorků může
být proveden po skončení závodů.
Strana 46
Veterinární pravidla 2021

3. Od okamžiku oznámení o výběru musí koně doprovázet FEI funkcionář až do okamžiku, kdy si ho
převezme Testující veterinář nebo Veterinární delegát. Odpovědná osoba může svého koně „uklidňovat“
v čase mezi oznámením a předáním koně Testujícímu veterináři.
4. Po obdržení oznámení musí koně k Testujícímu veterináři doprovázet Odpovědná osoba nebo člen
doprovodného personálu a být přítomna odběru vzorků.
5. Testující Veterinář nebo Veterinární delegát může jmenovat FEI funkcionáře k:
a) předání oznámení o výběru k testování Odpovědné osobě nebo členovi doprovodného personálu;
b) doprovodu koně k Testujícímu veterináři.
6. Pokud byl kůň, který byl vybraný pro odběr vzorků nahrazený před dekorováním jiným koněm, musí
Odpovědná osoba ihned oznámit tuto skutečnost a zajistit, že vzorky jsou odebrané zvolenému koni.
ČLÁNEK 1072: DOKUMENTACE ODBĚRU VZORKŮ A POŽADOVANÁ SPOLUPRÁCE
1. V průběhu odběru vzorku musí být kůň jednoznačně identifikovaný na základě svého pasu.
2. Musí být vyplněn správný FEI formulář o odběru vzorků a podepsán Testujícím veterinářem nebo
Veterinárním delegátem a Odpovědnou osobou/členem doprovodného personálu.
3. Svým podpisem na formuláři odběru Odpovědná osoba/člen Doprovodného personálu:
a) souhlasí s procesem odběru a použitým materiálem, nebo
b) nesouhlasí s výše uvedeným, a v tomto případě musí písemně uvést důvody, proč tomu tak je.
4. Po ukončení odběru vzorků musí Testující veterinář nebo Veterinární delegát vyplnit, podepsat a
orazítkovat odpovídající stránku v pasu koně.
ČLÁNEK 1073: PROTOKOL ODBĚRU KRVE A MOČI
NÚ: Záležitost musí být nahlášena Hlavnímu rozhodčímu a Generálnímu sekretáři ČJF.
Při odmítnutí odběru vzorků, úmyslném bránění předat koně k odběru vzorků nebo při odmítnutí podepsat
formulář o kontrole medikace, bude postupováno stejně, jako v případě nálezu zakázané látky v odebraném
vzorku.
1. Odběr vzorků krve a moči může být proveden pouze FEI schválenými odběrovými soupravami. Testující
veterinář nebo Veterinární komise/delegát musí mít k dispozici dostatečný počet odběrových souprav a
Testovacích boxů.
2. Koni, který je vybrán pro testování, se běžně odebírají vzorky krve a moči v souladu s FEI manuálem
odběru vzorků.
3. Testující veterinář nebo Veterinární delegát mohou umožnit koni až 30 minut času k poskytnutí vzorku
moči od jeho příchodu do boxu, kde odběr vzorků probíhá.
4. Odebrané vzorky moči jsou rozděleny do dvou skupin a popisují se jako Vzorek moči A a Vzorek moči B.
5. Vzorky může na žádost Odpovědné osoby odebrat i Povolený ošetřující veterinář nebo veterinář družstva,
pod dohledem Testujícího veterináře/Veterinárního delegáta a to za následujících podmínek:
a) práci zastupujícího veterináře hradí Odpovědná osoba;
b) odběr vzorků musí být proveden okamžitě;
c) odběr musí být proveden s použitím vybavení Testujícího veterináře/Veterinárního delegáta v jeho
přítomnosti;
d) všechny odebrané vzorky a vybavení musí ihned zůstat pod dohledem FEI Veterinárního
delegáta/testujícího veterináře.
6. Odebrané vzorky krve jsou rozděleny do dvou skupin a popisují se jako Vzorek krve A a Vzorek krve B.
7. Všechny vzorky se připraví k odeslání podle instrukcí FEI schválené laboratoře, která provádí rozbor.
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ČLÁNEK 1074: NAKLÁDÁNÍ SE VZORKY PO ODBĚRU
1. Testující veterinář/Veterinární delegát je zodpovědný za zajištění dopravy vzorků do FEI schválené
laboratoře a předání avíza o jejich zaslání.
2. Všechny vzorky, určené k transportu do laboratoře, musí být bezpečně a adekvátně uskladněny a
vypraveny do laboratoře co nejdříve.
ČLÁNEK 1075: FEI SCHVÁLENÉ LABORATOŘE
1. FEI Laboratorní standardy určují minimální požadavky pro všechny FEI schválené laboratoře.
2. Všechny vzorky, odebrané na FEI závodech, mohou analyzovat pouze FEI schválené laboratoře.
3. Minimálně jednou za 4 roky jmenuje FEI Centrální laboratoř pro FEI regionální skupinu 1 a 2, která bude
analyzovat vzorky podle pravidel EADCMP.
4. Další FEI schválené laboratoře jsou považované za Referenční laboratoře.
ČLÁNEK 1076: NÁKLADY NA ROZBORY
1. Náklady na rozbor vzorku A hradí FEI.
2. Náklady na rozbor vzorku B, který požadovala Odpovědná osoba a který potvrdí výsledek rozboru vzorku
A, hradí Odpovědná osoba nebo příslušná NF.
3. Pokud rozbor vzorku B nepotvrdí výsledek rozboru vzorku A, nese náklady na jeho rozbor FEI.
NÚ: na národních závodech náklady na rozbor vzorku A nese ČJF. V případě pozitivního nálezu nese náklady
na rozbor vzorku A majitel koně.
Náklady na rozbor vzorku B, pokud potvrdí výsledek rozboru vzorku A, nese osoba, která o rozbor požádala
(odpovědná osoba).
Pokud rozbor vzorku B nepotvrdí výsledek rozboru vzorku A, nese náklady na rozbor vzorku A i vzorku B ČJF.
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KAPITOLA VIII – POSTUPY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
ČLÁNEK 1077: ZRANĚNÍ A ONEMOCNĚNÍ
1. Koně účastnící se FEI závodů jsou pod Protokolem dohledu nad zraněními, který má zajistit, že pohoda
koně zůstává po celou dobu prvořadá A k bezpečnosti všech koní a Sportovců účastnících se Závodů je
využíván rozumný přístup.
2. Jakékoli zranění nebo onemocnění utrpěné v průběhu závodů, musí být nahlášeno Veterinárnímu
delegátovi.
3. Taková zranění a informace k nim:
a) Musí být považována za přísně tajné;
b) Nesmí nikdy ovlivnit rozhodnutí Veterinární komise/delegáta o posouzení způsobilosti koně;
c) Musí být určeným dohledem, kterým je běžně Veterinární delegát, oznámena FEI Veterinárnímu oddělení
a nesmí být použita v jiných případech.
4.

Všechna zranění, ke kterým na FEI závodech dojde, musí být vyplněna ve FEI online Veterinární zprávě.
NÚ: na NZ dle PJS.
5. Informace o zraněních mohou být FEI využita k vyhodnocení rizik a budou považovány za přísně tajné.
ČLÁNEK 1078: INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ
1. Každý kůň, u kterého je podezření na infekční onemocnění, nebo vykazuje příznaky, musí být oznámen
Veterinární komisi/delegátovi a FEI Veterinárnímu oddělení.
2. Takový kůň musí být ihned ustájen v izolaci a podrobit se podmínkám biologické bezpečnosti. Na náklady
Odpovědné osoby musí být provedeny odpovídající diagnostické testy/zkoušky, které doporučí
Veterinární koordinátor nebo Povolený ošetřující veterinář a odsouhlasí Veterinární delegát. Provedené
testy a jejich výsledky musí být oznámeny Veterinárnímu delegátovi a FEI Veterinárnímu oddělení.
3. Identifikace koní, kteří přišli s nakaženým koněm do styku, musí probíhat v souladu s podmínkami
biologické bezpečnosti.
4. Pokud je infekční onemocnění potvrzeno, musí být tato informace ihned předána FEI Veterinárnímu
oddělení a Veterinární komisi/delegátovi.
ČLÁNEK 1079: VÁŽNÁ ZRANĚNÍ
1. V případě, že kůň utrpí vážné zranění nebo smrtelný úraz, musí být okamžitě uplatněn Veterinárním
koordinátorem příslušný krizový postup.
2. Každý kůň, který utrpí vážné zranění, pro které bude muset opustit závody pro další ošetření, může
podstoupit odběr vzorků (pouze krve) pro testování EADCMP před tím, než závody opustí.
ČLÁNEK 1080: EUTANÁZIE
1. Jestliže je kůň tak vážně zraněn, že podle mínění FEI Oficiálního veterináře musí být humánně utracen,
musí Odpovědná osoba/majitel, nebo jejich zástupce dát souhlas. V případě, že nejsou dostupní, aby dali
svůj souhlas, může Veterinární komise/delegát po získání druhého odborného názoru (pokud je to
možné), pokračovat a udělat vše, aby zabránil zbytečnému utrpení koně.
2. Metoda utracení je na rozhodnutí veterináře, preferován je nitrožilní způsob.
3. V případě náhlého úhynu koně musí Veterinární koordinátor a Organizační výbor postupovat podle
určených postupů v krizových situacích.
4. Látky, podané koni před uspáním a uspávací injekce musí být zpětně schváleny příslušným Veterinárním
formulářem.
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5. Veterinární delegát nebo Testující veterinář musí provést odběr vzorků EADCMP a odeslat je k rozboru.
Pokud není přítomna Odpovědná osoba, aby byla svědkem odběru, nahradí ji FEI funkcionář a podepíše
formulář. NÚ: na NZ neplatí
6. Veterinární komise/delegát musí zajistit, že FEI Veterinární oddělení obdrží co nejrychleji zprávu o zranění
či úmrtí (je součástí FEI Veterinární zprávy) do 12 hodin od incidentu. NÚ: na NZ neplatí
7. Pokud dojde k fatálnímu zranění nebo nákaze v průběhu nebo po FEI závodech a má přímou souvislost
s účastí koně na závodech, musí Odpovědná osoba nahlásit tuto skutečnost své Národní federaci, a to do
72 hodin od úhynu koně. Národní federaci musí informovat FEI Veterinární oddělení s použitím
příslušného formuláře a zaregistrovat úhyn koně do FEI databáze do 72 hodin od oznámení.
ČLÁNEK 1081: POST MORTEM
NÚ: na NZ neplatí
1. Veterinární delegát musí zajistit provedení celkové pitvy, pokud je kůň zraněn nebo utracen následkem
zranění nebo onemocnění na FEI závodech, nebo po poskytnutí veterinárního ošetření takového zranění
nebo onemocnění mimo areál Závodů, bez ohledu na příčinu jeho smrti.
2. Pitva musí být provedena veterinárním patologem v odpovídajícím zařízení. Pitva v místě konání závodů
může být provedena pouze v případě, kdy národní legislativa nepovoluje převoz uhynulého zvířete.
3. FEI pokryje náklady na základní pitvu a převoz do příslušného zařízení do celkové výše maximálně 650
EUR.
4. Veterinář, který vykoná pitvu, musí vyplnit FEI pitevní zprávu a zaslat ji co nejdříve na FEI Veterinární
oddělení.
5. Všechny informace obsažené v pitevní zprávě za přísně tajné a k dispozici jsou FEI Veterinárnímu
oddělení. Kopii pitevní zprávy obdrží majitel koně od Národní federace, stejně tak Hlavní národní
veterinář.
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KAPITOLA IX – MĚŘENÍ PONY
ČLÁNEK 1082: POVOLENÁ VÝŠKA
NÚ: Na NZ platí národní úprava Článku 1088.
1. Pony, změřený v kohoutku na rovném povrchu, nesmí měřit více než:
-

148 cm bez podkov (výsledné měření mezi 148,1 cm a 148,9 cm bude zaokrouhleno na 148 cm); a

-

149 cm s podkovami (výsledné měření mezi 149,1 cm a 149,9 cm bude zaokrouhleno na 149 cm).

2. Pony v soutěžích spřežení (dvojspřeží, čtyřspřeží) nesmí měřit méně než 108 cm bez podkov nebo 109 cm
s podkovami. Pony v jednospřeži nesmí měřit méně než 120 cm bez podkov a 121 cm s podkovami.
3. Během přechodného období (1. 1. 2020-31. 12. 2022) je pro poníky měřené na FEI závodech povolena
tolerance v souladu s ustanoveními uvedenými v Příloze II; výška nesmí překročit 150 cm bez podkov
nebo 151 cm s podkovami. Pony musí být předvedeni k měření v dobré sportovní kondici a pokud jsou
okováni, tak s podkovami určenými k závodění.
Měřící veterinář uvede na příslušnou stránku v pasu ponyho poznámku „s podkovami/bez podkov“.
ČLÁNEK 1083: PRŮBĚH FEI MĚŘENÍ
NÚ: Pro měření pony na NZ platí speciální národní úprava pod článkem 1088
1. Měření pony určuje FEI Veterinárního oddělení, které stanovuje a spravuje ve spolupráci s Národní
federací kalendář termínů FEI měření, jmenuje Měřícího veterináře a zajišťuje FEI schválenou hůlkovou
míru.
2. Termíny měření pony oznamuje FEI prostřednictvím zveřejněného kalendáře na webových stránkách FEI.
Měření probíhá na za tímto účelem vyhrazené ploše. Tuto plochu zajistí Národní federace v souladu
s požadavky FEI.
3. Předpisy a požadavky
K měření se používá hůlková míra, opatřená vodováhou a schválená FEI. Míra musí být certifikována
pověřenou národní institucí, případně je k měření použit jiný měřicí nástroj, schválený FEI.
4. Měření ponyho provádí dva Měřící veterináři.
5. Měřící veterinář je jmenován FEI. Jména měřících veterinářů pro každé měření zůstávají tajná. Na osobu
nebo Národní federaci, která prozradí jména měřících veterinářů před vlastním měřením, budou uvaleny
sankce.
6. Měřícím veterinářům není povoleno provádět měření ve své vlastní zemi, měřit pony patřící majitelům
stejné národnosti a pony registrované ve stejné zemi, ve které je registrován Měřící veterinář.
7. Pokud je to možné, celému měření je přítomen funkcionář FEI. Nicméně nepřítomnost funkcionáře
v průběhu celého měření neovlivňuje výsledky měření.
8. Pro konkrétní termín měření může být jmenován též FEI Testovací veterinář, který bude odebírat vzorky
v souladu s Pravidly EADCMP.
9. Pony účastnící se měření, mohou být podrobeni testování vzorků dle pravidel EADCMP. Za tímto účelem
jsou pony považováni za účastníky soutěží od okamžiku, kdy vstoupí na plochu vyhrazenou k měření až
do okamžiku, kdy jí opustí a měření je dokončeno, a to včetně potřebné dokumentace. V případě
porušení pravidel EADCMP může dojít k anulaci výsledků měření na základě rozhodnutí FEI.
10. Na měření poníků dohlížejí minimálně 3 komisaři/stewardi, kteří zajišťují hladký průběh měření, pořádek,
bezpečnost všech účastníků a dohled nad pony, kteří se pohybují v prostoru vyhrazeném k měření.
11. Národní federace se musí ujistit, že pony, kteří byli změřeni jako „nezpůsobilí“ se nezúčastní žádných FEI
pony závodů.
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12. Národní federace musí zajistit odpovídající širší prostor pro měření, který splňuje následující požadavky
a má:
a)

prostor pro vedení ponyho na ruce;

b)

boxy k přechodnému ustájení pony po příjezdu;

c)

boxy určené k odběru vzorků EADCMP (1 box na každých 15 pony);

d)

tvrdý povrch pro předvedení ponyho v klusu;

e)

odpovídající prostor pro lonžování a krokování ponyho před měřením; a

f)

vybavení potřebné k pořizování rentgenových snímků.

13. Národní federace musí zajistit odpovídající plochu pro vlastní měření poníků, která:
a)

má rozměry alespoň 3×3 m;

b)

plocha na měření je alespoň 3×3 m, která je rovná a hladká. Plocha musí být certifikována laserovým
měřením, a to nejdéle 12 měsíců před měřením. Musí být neklouzavá (nejlépe betonová nebo
s asfaltovým povrchem); dřevotříska, nezpevněná cesta nebo štěrk nejsou povoleny;

c)

je bez okolních vlivů, které by ponyho rušily;

d)

je adekvátně osvícená;

e)

v ideálním případě má samostatný vstup a východ, který umožní bezpečný pohyb poníků;

f)

musí být zastřešená; a

g)

v ideálním případě má dostupné wi-fi připojení.

14. Národní federace musí poskytnout Měřícímu veterináři rozpis měření, který obsahuje pro všechny pony,
kteří se budou účastnit měření, jména Odpovědných osob nebo zástupců, jména a národnost majitelů,
jména poníků, zemi registrace a číslo FEI ID/pasů.
15. Národní federace musí zajistit 3 komisaře/stewardy, kteří budou přítomni celému průběhu měření a
profesionálního veterináře na místě, nebo dostupného na telefonu (ale přítomného v průběhu měření)
pro případ potřeby pořízení rentgenových snímků.
16. Míry z národních měření poníků v zemích mimo Evropu mohou být uznány, pokud splňují kritéria určená
FEI Veterinárním oddělením. Pokud se ale chtějí pony účastnit FEI závodů Skupin I a II, musí být přeměřeni
v Evropě.
ČLÁNEK 1084: PŘEDVÁDĚNÍ
1. Pony by měl být k měření předveden Odpovědnou osobou nebo jejím zástupcem (viz Všeobecná pravidla,
článek 118.3). Pod dohledem komisařů/stewardů přivádí a v průběhu měření doprovází ponyho
maximálně 2 osoby; Odpovědná osoba nebo její zástupce a jedna další osoba.
2. Poník musí být v dobré fyzické kondici (např. vhodná délka kopyt, zdravé nohy), kterou posoudí Měřící
veterinář a tělo poníka nesmí při předvádění obsahovat žádné zakázané látky ze Seznamu zakázaných
látek, v souladu s pravidly EADCMP. Pokud pony není v dobré fyzické kondici nebo dojde k naplnění
ustanovení v Článku 1086, může Měřící veterinář odmítnout ponyho změřit. Před měřením musí být
každý pony předveden v klusu.
3. FEI Měřící Veterináři mohou vzít libovolnému pony vzorky DNA za účelem identifikace poníků.
Pony musí být předváděn bezpečným způsobem a kontrolovaně; to obvykle obnáší uzdu nebo ohlávku.
Pony předvedený k měření musí v průběhu měření stát na volné otěži.
4. Veškeré vybavení, použité při předvádění, musí být v souladu s FEI Kodexem chování a jeho použití je na
uvážení FEI Měřícího veterináře.
5. Pony by měl být v uvolněné pozici, než dojde k měření. Měl by stát rovně, s váhou na všech čtyřech
končetinách. Hlava a tělo ponyho musí být v přirozené pozici.
6. Maximální doba ke změření jednoho ponyho je 10 minut. Pokud se během této doby nepodaří ponyho
změřit, může Odpovědná osoba požádat o prodloužení doby při dalším měření na 20 minut. Žádost musí
schválit FEI Veterinární oddělení.
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7. V průběhu měření může být v prostoru měření přítomen jeden další kůň nebo pony.
ČLÁNEK 1085: POSTUP PŘI MĚŘENÍ
NÚ: Pro měření pony na NZ platí speciální národní úprava pod článkem 1088
1. Národní federace musí zajistit pro Měřící veterináře rozpis měření který obsahuje pro všechny pony, kteří
se budou účastnit měření jména majitelů, Odpovědných osob nebo zástupců; jejich zemi registrace,
jména a čísla FEI pasů/ID.
2. Měřící veterinář identifikuje koně podle pasu, případně mikročipu.
3. Měřící veterinář posoudí vzhled kohoutku. Pokud má o vzhledu kohoutku pochybnosti:
a) je pony změřen;
b) komisař/steward a/nebo Měřící veterinář doprovodí ponyho k pořízení rentgenových snímků
kohoutku na místě v průběhu měření;
c) do pasu ponyho uvede Měřící veterinář „Refusal to measure“;
d) rentgenový snímek bude zaslán k posouzení veterinární porotě jmenované FEI;
e) v případě, že porota usoudí, že tvar kohoutku ponyho je normální a pony byl uznán v průběhu
měření způsobilým soutěžit, bude v pasu ponyho zpráva „Refusal to measure“ přelepena
certifikátem o výšce;
f)

v případě, že porota usoudí, že tvar kohoutku ponyho je abnormální, status „pony“ se změní ve FEI
databázi na „kůň“ a pony nebude připuštěn k měření.

4. Míra se bere v nejvyšším místě kohoutku, tj. hned nad páteřním koncem (většinou) 5. hrudního obratle,
který se najde v případě nutnosti pohmatem před měřením. Každého ponyho změří po sobě dva
veterináři FEI. Pokud se naměřené výšky liší, nižší hodnota z obou je definitivní.
5. Po měření je pony buď:
a)

„Measured In“ – způsobilý soutěžit, nebo

b)

„Measured Out“ – nezpůsobilý soutěžit.

6. Pokud je pony po měření způsobilý soutěžit a je mu 8 let a více, obdrží od FEI celoživotní certifikát
způsobilosti, bude zaregistrován jako Pony do FEI databáze a bude mu povolena účast na FEI pony
závodech.
7. Pokud je pony po měření způsobilý soutěžit a je mu 6-8 let, obdrží od FEI dočasný certifikát způsobilosti
s délkou trvání 15 měsíců. Do věku 8 let musí být pony každoročně přeměřen.
8. Pokud je pony po měření nezpůsobilý, je tato skutečnost oznámena Národní federaci a je mu zamezeno
přihlašování na FEI pony závody; v případě požadavku může být zaregistrován jako kůň. Může být
přeměřen ten samý rok při jiném měření a jednou ročně v následujících dvou letech. Celkem může být
změřen čtyřikrát ve třech po sobě jdoucích letech.
Pokud je pony nezpůsobilý, Měřící veterinář informuje Odpovědnou osobu.
9. Měřící veterinář musí uvést do pasu poníka na identifikační stránku červeně „Measured Out“ s udáním
data, závodů, svým podpisem a razítkem.
10. Měřící veterinář musí ve své zprávě FEI Veterinárnímu oddělení uvést všechny pony, kteří byli měřeni
s výsledkem nezpůsobilí.
11. FEI Veterinární oddělení informuje příslušnou Národní federaci, že pony neprošel měřením. Národní
federace musí zajistit že pony, kteří nesplnili kritéria měření na FEI závodech nebo mimo závody, nejsou
přihlášeni na žádné FEI závody až do okamžiku obdržení FEI certifikátu o výšce (FEI Height Certificate).
12. Jakákoliv osoba, ztěžující práci FEI Měřícího veterináře (včetně fotografování a nahrávání), může být
vykázána z místa měření.
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ČLÁNEK 1086: ODMÍTNUTÍ MĚŘENÍ
NÚ: Pro měření pony na NZ platí speciální národní úprava pod článkem 1088
1. FEI Měřící veterinář může odmítnout ponyho změřit, pokud:
a) odpovědná osoba nebo její zástupce ruší nebo ztěžuje jeho práci, např. ovlivňuje přirozený postoj
ponyho;
b) odpovědná osoba nebo její zástupce uplatňuje zbytečnou sílu;
c) považuje ponyho za nezměřitelného (pony je neklidný, nebo cíleně snižuje při postoji svou výšku);
2. FEI Měřící veterinář je povinen odmítnout ponyho změřit, pokud:
a) existuje podezření nebo důkaz, že kohoutek ponyho byl upraven umělým zásahem ke snížení výšky
a v areálu závodu není možnost pořídit v průběhu měření rentgenové snímky;
b) se pony potí nebo abnormálně dýchá v důsledku příliš náročného tréninku;
c) má bolavé končetiny;
d) kulhá;
e) je ve špatné kondici;
f) vykazuje známky použití sedativ; v takovém případě by měly vždy být odebrány vzorky EADCMP.
3. Pokud Měřící veterinář odmítne ponyho změřit na základě výše uvedeného bodu, informuje Národní
federaci s uvedením důvodu odmítnutí měření a ponymu je zamezeno přihlašování na FEI pony závody;
v případě požadavku může být zaregistrován jako kůň. Může být přeměřen ten samý rok při jiném měření
a jednou ročně v následujících dvou letech. Celkem může být změřen čtyřikrát ve třech po sobě jdoucích
letech.
4. FEI Měřící veterinář musí zaznamenat červeně do pasu ponyho na identifikační stránku „Refusal to
Measure“ s uvedením důvodu, data a závodů.
5. Měřící veterinář musí informovat FEI Veterinární oddělení o všech ponících, které odmítl změřit, ve své
zprávě.
ČLÁNEK 1087: PŘECHODNÉ OBDOBÍ
NÚ: Pro měření pony platí speciální národní úprava pod článkem 1088
1. Všem poníkům, kteří byli při měření na FEI pony závodech v roce 2017 nebo 2018 nebo 2019 označeni
jako způsobilí a měření provedli 2 (dva) FEI Měřící veterináři vydá FEI celoživotní certifikát způsobilosti
(FEI Lifetime Measuring Certificate). Vztahuje se i na pony, kteří byli uznáni způsobilými po odvolání
v letech 2017, 2018 nebo 2019.
2. Všichni pony zaregistrovaní po 1. lednu 2020 musí podstoupit FEI měření a bude jim vydán FEI certifikát
o výšce, na základě kterého se mohou účastnit FEI pony závodů.
3. Pony zaregistrovaní u FEI před 1. lednem 2020 a nevlastnící FEI celoživotní certifikát způsobilosti dle
Článku 1087 odst.1 se mohou účastnit FEI pony závodů v souladu s nařízeními uvedenými v Příloze II.
4. V průběhu přechodného období bude FEI provádět měření v průběhu závodů v souladu s postupem
uvedeným v Příloze II pouze na těchto závodech:
-

FEI Pony mistrovství Evropy
FEI Pony finále Poháru národů mládeže
FEI Pony finále skokového poháru

(dále „Specifické závody“)
Pokud nebude pony na těchto závodech ani po druhém měření uznán způsobilým, musí být přeměřen
v Mimořádném měření (viz Článek 1088) nebo v průběhu běžného FEI měření (viz Články 1082-1086),
jinak se nebude po skončení přechodného oobdobí moci účastnit FEI pony závodů. Měření prováděná na
základě odvolání již nebudou realizována.
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ČLÁNEK 1088: MIMOŘÁDNÉ MĚŘENÍ
NÚ: Pro měření pony na NZ platí speciální národní úprava pod článkem 1088.
1. Odpovědná osoba/její zástupce může písemně zažádat o Mimořádné měření.
2. Národní federace musí o uskutečnění mimořádného měření požádat následně FEI.
3. Pokud je termín mimořádného měření z důvodů uvedených Odpovědnou osobou/jejím zástupcem
zrušený či posunutý, zaplatí Odpovědná osoba poplatek minimálně CHF 500.
4. Mimořádné měření probíhá v souladu s Články 1082-1087.
5. Národní federace musí zajistit vhodný prostor pro měření, viz Článek 1083.
Veškeré náklady spojené s Mimořádným měřením (přeprava, ubytování, stravování, poplatek dvěma
Měřícím veterinářům, zástupci FEI a případně Testujícímu veterináři a další případné náklady) nese
Odpovědná osoba/její zástupce.
6. V průběhu přechodného období bude měření mimo závody (“Out-of-Competition Measurement“)
součástí mimořádného měření (v souladu s Článkem 1088) nebo na základě rozhodnutí FEI součástí
běžného FEI měření (v souladu s Články 1082-1086). Pokud bude pony na závodech uvedených v Článku
1087 změřen jako „nezpůsobilý“ v průběhu přechodného období musí být přeměřen na běžném nebo
mimořádném měření.
NÚ: Proces měření pony pro národní závody platný od 1.1.2020
1)

Měření kohoutkové výšky hůlkové (dle KVH) je povinné pro všechny pony, kteří žádají o vydání licence
ČJF. Míra KVH se bere v nejvyšším místě kohoutku, tj. hned nad páteřním koncem (většinou) 5. hrudního
obratle, který se najde v případě nutnosti pohmatem před měřením.

2)

Majitel pony/odpovědná osoba musí každý rok předložit společně se žádostí o udělení nebo prodloužení
licence pony i potvrzení o KVH pony vystavené dle bodu 3.

3)

Měření pony provádí a potvrzení o tom vydává pouze osoba s platnou smlouvou s ČJF (dále jen „měřící
komisař/steward“). Potvrzení je platné po celý kalendářní rok, v němž bylo vydáno

4)

Veškeré náklady spojené s měřením pony a potvrzením o něm hradí majitel pony (odpovědná osoba).

5)

Naměřená KVH, uvedená v potvrzení, je pro daný rok v tomto jediném období zaznamenána do průkazu
pony. Tuto změnu do průkazu zaznamená na místě měřící komisař/steward.

6)

Pro pony, kteří jsou nově registrováni v průběhu kalendářního roku, platí obdobně, s výjimkou
importovaných pony se zapsanou KVH v platném FEI pasu, ta bude v daném kalendářním roce převzata.

7)

Od každoročního přeměřování jsou osvobozeni pony, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou
minimálně 8 let věku. V 8 letech se ještě měření provádí. Poslední naměřená KVH bude platná i pro
následující roky. Po 8. roku věku pony je za soulad aktuální a zapsané výšky pony odpovídá Odpovědná
osoba. V případě rozporu mezi těmito údaji platí aktuální výška pony.

8)

Sbor rozhodčích může rozhodnout (sám nebo po obdržení podnětu či protestu) o povinnosti majitele
pony/odpovědné osoby předložit do 1 měsíce potvrzení o měření pony bez ohledu na jeho věk. Stejné
oprávnění má i oblastní výbor, jímž byl pony registrován.

9)

Nebude-li uvedený termín dodržen, nesmí se pony po stanoveném termínu do doby předložení
potvrzení zúčastnit pony závodů. Nepředloží-li potvrzení ani do dalších 2 měsíců, budou anulovány jeho
výsledky dosažené v příslušném kalendářním roce. Majitel pony/odpovědná osoba jsou povinni vrátit
pořadateli výhry, které obdrželi za umístění v takových závodech. O tom rozhodne neprodleně oblastní
výbor, kde je pony registrován.

10) Je-li KVH dle předloženého potvrzení vyšší, než umožňují pravidla pro jednotlivé kategorie, smí se pony
zúčastnit pouze závodů odpovídajících jeho KVH. Předchozí výsledky z neodpovídající kategorie
dosažené v příslušném kalendářním roce budou anulovány. Majitel pony/odpovědná osoba jsou povinni
vrátit výhry, které obdrželi za neoprávněné umístění ve výškových kategoriích pony konaných
v příslušném kalendářním roce. O tom rozhodne neprodleně oblastní výbor, kde je pony registrován.
11) Pro měření pony platí následující pravidla:
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a) Pony musí být předvedeni k měření v dobré sportovní kondici a pokud jsou okováni, tak s podkovami
určenými k závodění.
b) Měření se prování na celé centimetry s tím, že desetiny (milimetry) se zcela osekávají, např. u pony
kategorie B (stejným způsobem se postupuje i u ostatních výškových kategorií pony S a A):
- bez podkov – výsledné měření mezi 148,1 cm a 148,9 cm bude zapsáno jako 148 cm;
- s podkovami – výsledné měření mezi 149,1 cm a 149,9 cm bude zapsáno jako na 149 cm.
c) Měřící komisař/steward uvede do potvrzení a průkazu ponyho poznámku „s podkovami/bez podkov“.
U měření s podkovami bude do JIS zapsána hodnota ponížená o jeden centimetr.
d) Pokud měřící komisař/steward pojme podezření, že bylo jakýmkoli způsobem manipulováno
s kohoutkem pony za účelem dosažení nižší KVH, je povinen takovou skutečnost zapsat do průkazu koně.
Záznam v průkazu koně může být zrušen pouze na základě vyšetření pony na některé z veterinárních
klinik zaměřených na léčbu koní. V případě potvrzení takového podezření na veterinární klinice je pony
trvale vyřazen ze sportu.
e) Výsledek měření musí být do průkazu koně zapsán každému koni/pony, který je k měření předveden,
a to i v případě, že naměřená hodnota koně vyřazuje z pony sportu. Během procesu oficiálního měření
nesmí být žádný pony měřen bez zápisu výsledku do průkazu koně. Není povolena žádná tolerance
v žádné kategorii pony (A, S, B).
f) V daném roce je možné provést jedenkrát opravné měření, kterému musejí být přítomni minimálně
dva měřící komisaři/stewardi, jeden z nich musí být ten, který prováděl původní měření. V případě
naměření nižší hodnoty musejí být pod novým výsledkem podepsáni oba komisaři/stewardi a platí nově
naměřená hodnota.
g) V případě měření, které je vynucené podáním protestu na závodech, musí kontrolní měření provádět
vždy dva měřící komisaři/stewardi. Měření po protestu se prování v místě obvyklého ustájení pony do
sedmi dnů po podání protestu. V případě uznání protestu nese náklady na měření majitel pony
(odpovědná osoba). V případě potvrzení správnosti původního měření nese náklady na měření
stěžovatel (osoba, která protest podala).
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KAPITOLA X – NÁRODNÍ FEDERACE A JEJICH POVINNOSTI
ČLÁNEK 1089: PASY KONÍ A IDENTIFIKACE
1. Národní federace se musí ujistit, že koně startující na FEI závodech splňují požadavky na pasy koní,
uvedené v Článku 137 Všeobecných pravidel.
2. Národní federace musí umožnit FEI lhůtu 6 týdnů ke schválení národního pasu.
3. Národní federace musí zajistit, že všechny informace o pasu koně, včetně mikročipů a dalších
identifikačních údajů jsou ve FEI databázi aktuální.
4. Národní federace může zažádat o změnu nebo opravu týkající se čísla mikročipu ve FEI databázi dodáním
vyplněného formuláře „FEI Microchip Changes“ FEI Veterinárnímu oddělení.
ČLÁNEK 1090: BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST A MEZINÁRODNÍ PŘESUNY
1. Národní federace musí podporovat povědomí o biologické bezpečnosti a vhodných postupech biologické
bezpečnosti v souladu s Kapitolou III a předávat veškerou relevantní oficiální komunikaci zúčastněným
stranám.
2. Národní federace se musí (ve spolupráci s Hlavním národním FEI veterinářem) seznámit se všemi
požadavky úřadů a orgánů, týkajících se prevence přenosu onemocnění v souvislosti s mezinárodními
přesuny.
3. Národní federace se musí (ve spolupráci s Hlavním národním FEI veterinářem) seznámit se všemi
požadavky úřadů a orgánů, týkajících se organizování mezinárodních jezdeckých závodů ve své zemi.
4. Národní federace musí každý rok předat kalendář FEI závodů relevantnímu národnímu veterinárnímu
úřadu.
ČLÁNEK 1091: DOPING A KONTROLA MEDIKACE KONÍ
1. NF musí zajistit, že je na vyžádání k dispozici pro každého koně FEI Medikační deník.
2. NF je zodpovědná za dodržování FEI Pravidel EADCMP (Pravidel pro kontrolu medikace a dopingu koní)
ve své zemi a vzdělávacího programu, který musí být v souladu s těmito pravidly.
3. NF by měla držet odpovídající zásobu souprav pro odběr vzorků a příslušného vybavení k zajištění
dodržování Pravidel kontroly medikace a dopingu u koní. Vybavení může získat od FEI Centrální
laboratoře.
ČLÁNEK 1092: VÁŽNÁ ZRANĚNÍ A ÚMRTÍ
1. Národní federace musí oznámit jakýkoliv smrtelné zranění nebo nemoc, ke kterému došlo po skončení
závodů a kde tento smrtelný úraz nebo nemoc má přímou souvislost s účastí koně na závodech. Národní
federace potom musí do 72 hodin sdělit FEI Veterinárnímu oddělení datum úhynu koně a příčinu, pokud
je známa (za použití formuláře dostupného na FEI webových stránkách) a zapsat úhyn během 72 hodin
do FEI databáze od obdržení oznámení od Odpovědné osoby.
ČLÁNEK 1093: MĚŘENÍ PONY
NÚ: Pro měření pony na NZ platí speciální národní úprava pod článkem 1088
1. Odpovědností Národní federace je zajistit, že pony, kteří byli po měření na FEI závodech, v průběhu FEI
měření nebo po měření mimo závody před 1. lednem 2020 nebo v průběhu přechodného období
označeni jako nezpůsobilí, se nezúčastní žádných FEI pony závodů, dokud nebudou změřeni jako
způsobilí, a to buď (i) v průběhu FEI měření dle Článků 1082-1086 nebo (ii) na Mimořádném měření dle
Článku 1088.
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ČLÁNEK 1094: FEI VETERINÁŘI
1. Národní federace musí v souladu s těmito pravidly jmenovat jednoho Hlavního národního veterináře a
zodpovídá za výběr dostatečně zkušeného jedince, podle Článku 1110. NF poskytuje také administrativní
podporu.
2. Společně s Hlavním národním veterinářem navrhne veterináře, kteří mají být uvedeni na schváleném
seznamu FEI Oficiálních veterinářů; všichni nominovaní veterináři musí splňovat požadavky pro tuto
pozici v souladu s těmito pravidly. Počet navržených Oficiálních veterinářů závisí na počtu, typu a
důležitosti mezinárodních závodů (CI) organizovaných Národní federací. FEI návrh schválí, pokud
veterináři splňují požadovaná kritéria. Pokud FEI s nominací nesouhlasí, Národní federace podá jiný
návrh. FEI Veterinární oddělení každoročně pravidelně aktualizuje seznam FEI Oficiálních veterinářů.
3. Národní federace zajišťuje pravidelnou revizi seznamu svých FEI veterinářů společně s Hlavním národním
veterinářem.
4. Národní federace může zažádat o vyškrtnutí svého FEI veterináře ze seznamu písemně na FEI
Veterinárním oddělení.
5. Pokud veterinář působí v jiné zemi, může Národní federace zažádat FEI Veterinární oddělení o změnu
administrující federace. Federace pak musí zaslat FEI Veterinárnímu oddělení písemný souhlas.
6. Národní federace musí zajistit veterinářům přístup k veškeré relevantní komunikaci, obdržené ze strany
FEI a nezbytné k vykonávání jejich funkce.
ČLÁNEK 1095: JMENOVÁNÍ FEI VETERINÁŘŮ
1. Národní federace může jmenovat Veterináře družstva, který zajistí péči o koně národního družstva na FEI
závodech.
ČLÁNEK 1096: TESTUJÍCÍ TECHNICI
1. Národní federace je ve spojení s Hlavním národním veterinářem povinna jmenovat vhodně kvalifikované
osoby na post „kandidát na testujícího technika“. Počet Testujících techniků, požadovaných v každé zemi
závisí na počtu a druhu mezinárodních soutěží organizovaných Národní federací. FEI Veterinární oddělení
průběžně aktualizuje seznam Testujících techniků.
2. Zodpovědností Národní federace je zajistit pravidelnou aktualizaci seznamu Testujících techniků, kterou
provádí Hlavní národní veterinář.
3. Národní federace může zažádat o vyškrtnutí svého Testujícího technika ze seznamu písemně na FEI
Veterinárním oddělení.
ČLÁNEK 1097: POVOLENÝ KOŇSKÝ TERAPEUT
NÚ: Neplatí na NZ.
1. Národní federace je zodpovědná za zpracování žádostí povolených terapeutů koní a za registraci
schválených žadatelů do FEI databáze. Musí zaznamenat terapie, pro vykonávání, kterých má žadatel
oprávnění a vydat mu FEI identifikační průkaz.
2. Národní federace musí aktualizovat záznam v databázi, pokud terapeut rozšíří svou působnost o další
terapie.
3. Zodpovědností Národní federace je zajistit pravidelnou aktualizaci seznamu povolených terapeutů,
kterou provádí Hlavní národní veterinář.
4. Národní federace může zažádat o vyškrtnutí terapeutů ze seznamu písemně na FEI Veterinárním
oddělení.
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KAPITOLA XI – ODPOVĚDNÁ OSOBA
ČLÁNEK 1098: DEFINICE ODPOVĚDNÉ OSOBY
1. Podle Článku 118 Všeobecných pravidel je Odpovědná osoba Sportovec, který jezdí, ovládá nebo voltižuje
koně na závodech; ale i majitel a další Doprovodný personál, včetně (ale nejen) ošetřovatelů a veterinářů
mohou být považováni za další Odpovědnou osobu, pokud jsou přítomni na závodech nebo činí
rozhodnutí ohledně koně. Ve voltiži je další Odpovědnou osobou lonžér, ve vytrvalosti je za další
Odpovědnou osobu považován trenér.
2. Odpovědná osoba ručí bezvýhradně za své koně po celou dobu trvání závodů. Ona i její koně mohou být
kdykoliv předmětem kontrol oficiálních činitelů závodů.
ČLÁNEK 1099: ODPOVĚDNOSTI
1.

Odpovědná osoba a její koně se řídí všemi nařízeními těchto pravidel a pravidel EADCMP, zejména pak:
a) dodržuje FEI Kodex chování;
b) zodpovídá za platnost pasu koně, včetně identifikačních informací a informací o mikročipu, viz
Všeobecná pravidla. Informuje Národní federaci o všech změnách a aktualizacích;
c) dodržuje předpisy biologické bezpečnosti;
d) dodržuje zdravotní požadavky pro mezinárodní přesuny koní;
e) zajišťuje očkování svých koní;
f)

zajistí, že kůň je v průběhu závodů ustájen ve FEI stájích zajištěných Organizačním výborem v souladu
s Článkem 1008.10;

g) účastní se prohlídky koní;
h) vlastní FEI Medikační deník NÚ: Pro NZ je medikační deník doporučený s výjimkou koní s platnou FEI
registrací – pro ty je povinný v předepsaném formátu.
i)

schvaluje veškerou veterinární péči, poskytnutou svým koním během závodů nebo krátce před nimi;

j)

dodržuje všechna pravidla EADCMP a výběru testování;

k) podstupuje vyšetření citlivosti končetin;
l)

dodržuje pravidla měření pony; a

m) hlásí vážná zranění a smrtelné úrazy, které se stanou na závodech.
2. Odpovědná osoba musí v průběhu závodů nahlásit jakékoliv podezření na infekční nemoc Veterinárnímu
delegátovi.
3. Odpovědná osoba by si měla vyhledat informace o případných dalších očkováních, které mohou být
vyžadovány v určité zeměpisné oblasti a o riziku infekčních chorob. Všechna očkování musí být
zaznamenáno v pasu koně.
4. Odpovědná osoba se musí seznámit s národními požadavky vztahujícími se na koně, které jsou v jejich
péči, a musí s těmito požadavky seznámit svůj Doprovodný personál. Povolení ošetřující veterináři musí
nahlásit jakékoliv podezření na nemoc Veterinárnímu delegátovi.
5. Odpovědná osoba se musí ujistit, že její ošetřovatelé a další oprávněné osoby, které mají přístup ke
koním, jsou obeznámeny s bezpečnostními postupy a pravidly EADCMP. Veškerý Doprovodný personál
musí jednat v souladu s Veterinárními pravidly, pravidly EADCMP a dalšími uplatnitelnými pravidly v době
jejich přítomnosti na závodech.
6. Pokud není Odpovědná osoba z důvodu nemoci nebo jiných příčin schopna se starat o své koně, musí
tuto skutečnost ihned oznámit Organizačnímu výboru nebo Veterinárnímu delegátovi/komisi.
7. Odpovědná osoba nese náklady na rozbor vzorku B, pokud dojde při rozboru k pozitivnímu nálezu.
8. Odpovědná osoba nese další náklady, pokud je kůň vybrán do programu volitelné testace.
NÚ: Odpovědná osoba podléhá odpovídajícím trestům podle Stanov ČJF a Disciplinárního řádu ČJF.
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KAPITOLA XII – FEI VETERINÁŘI
I.

FEI VETERINÁŘI

ČLÁNEK 1100: FEI VETERINÁŘI
1. jsou Povolení ošetřující veterináři a Oficiální veterináři. Kromě Veterináře v terénu musí být uvedeni
v resp. seznamu FEI;
2. musí rozumět a mluvit anglicky;
3. musí v průběhu celých závodů nosit FEI identifikační průkaz a mít ho k dispozici ke kontrole;
4. všichni Povolení ošetřující veterináři a Oficiální veterináři, kteří plní své funkce na FEI závodech, musí
oznámit svou přítomnost Veterinární komisi/delegátovi;
5. musí podepsat Kodex veterináře a jednat v souladu s ním a s FEI/ČJF Kodexem chování;
6. musí dodržovat a jednat podle svého zařazení a statutu uvedeného v systému vzdělávání pro FEI
Veterináře.
ČLÁNEK 1101: POVOLENÍ OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘI
1. Povolení ošetřující veterináři mohou zastávat funkci:
•

Dohlížejícího kontrolního veterináře;

•

Službu konajícího veterináře

•

Veterináře družstva;

•

Soukromého veterináře Sportovce; a

•

Veterináře zadržovacího boxu.

2. Povolení ošetřující veterináři musí mít adekvátní pojištění odpovědnosti, plynoucí z jeho pozice.
3. Povolení ošetřující veterináři, kteří nejsou jmenování Organizačním výborem, se musí registrovat u
Organizačního výboru jako veterináři.
ČLÁNEK 1102: OFICIÁLNÍ VETERINÁŘI
1. Pouze Oficiální veterináři mohou na FEI závodech jednat jako FEI Veterináři.
2. Veterináři spadající do následující skupiny musí být Oficiální veterináři:
•

Hlavní národní veterinář;

•

Veterinární koordinátor;

•

Veterinární delegát/Zahraniční veterinární delegát;

•

Další veterinární delegát;

•

Oficiální veterinář Endurance;

•

Ošetřující veterinář Endurance;

•

Testující veterinář;

•

Měřící veterinář; a

•

Vyšetřující veterinář.

3. Oficiální veterinář může působit buď jako Oficiální veterinář nebo jako Povolený ošetřující veterinář,
nikdy ale v obou funkcích na těch samých závodech, nebo na závodech konajících se na tom samém místě
v ten samý čas.
4. Oficiální veterinář nesmí soutěžit na závodech, na kterých zastává funkci Oficiálního veterináře, včetně
národních soutěží, probíhajících případně na stejných závodech. Oficiální veterinář, Veterinární delegát,
Další veterinární delegát, Testující veterinář, Měřící veterinář a Vyšetřující veterinář nesmí na závodech
(ani v národních soutěžích) ošetřovat žádné koně, pouze v případě absolutní nouze.
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5. Ošetřující veterinář Endurance musí mít odpovídající pojištění profesní odpovědnosti.
II. FEI VETERINÁŘI
ČLÁNEK 1103: VETERINÁRNÍ KOORDINÁTOR
NÚ: na NZ neplatí
1. asistuje Organizačnímu výboru:
a) při vytváření veterinární infrastruktury podle Článků 1007 a 1010-1014;
b) se zajištěním kontroly potřebného vybavení pro závody a průběhem závodů v souladu
s Veterinárními pravidly;
c) se zajištěním kvalifikovaného a zkušeného veterinárního personálu.
2. musí splnit požadavky příslušné třídy Oficiálních veterinářů, viz Vzdělávací systém pro FEI veterináře a
Příloha III;
3. je zodpovědný za:
a) veterinární provozní plán, který obsahuje všeobecné postupy pro stav nouze, včetně nácviku
případné evakuace před zahájením závodů, aby byla v případě nepředvídané události rychle
zajištěna bezpečnost koní; a
b) musí mít v průběhu závodů k dispozici čtečku čipů kompatibilní s ISO 11785.
4. musí zajistit, že:
a) proběhla Veterinární prohlídka při příjezdu podle Článku 1031;
b) v případě potřeby jsou ihned vyplněny protokoly související se stavem nouze
c) koně vykazující jakékoli příznaky infekčních chorob jsou ihned izolováni. Musí doporučit a provést
klinické vyšetření se souhlasem Veterinárního delegáta.
5. Musí poskytnout Zahraničnímu veterinárnímu delegátovi/Veterinárnímu delegátovi a ostatním
ošetřujícím veterinářům pomoc při orientaci v národní legislativě.
6. Dále musí:
a) jmenovat, koordinovat a udržovat kontakt s ošetřujícím veterináři a službu konajícím veterinářem a
ujistit se, že jejich činnost je v souladu s Veterinárními pravidly;
b) jmenovat Dohlížejícího kontrolního veterináře a komunikovat s ním, kde je to nezbytné;
c) musí zajistit dostatečný počet Službu konajících veterinářů v průběhu závodů, včetně dostupnosti
jednoho veterinárního lékaře po dobu 24 hodin po celou dobu trvání závodů;
d) udržovat kontakt s Veterinární komisí/delegátem a úzce s nimi spolupracovat.
7. nesmí soutěžit na závodech, na kterých je Organizačním výborem jmenovaný do své funkce. To se týká i
soutěží národní úrovně, které mohou probíhat na stejných závodech;
8. může na stejných závodech zastávat funkci Službu konajícího veterináře, ale musí mít odpovídající
pojištění profesní odpovědnosti.
ČLÁNEK 1104: DOHLÍŽEJÍCÍ KONTROLNÍ VETERINÁŘ
NÚ: na NZ dle PJS
1. je případně jmenován Veterinárním koordinátorem pro závody, které vyžadují veterinární dohled nad
širší oblastí (např. cross-country u všestrannosti, maratón spřežení, vytrvalostní jízdy);
2. musí splňovat požadavky na pozici Povoleného ošetřujícího veterináře, viz Vzdělávací systém pro FEI
veterináře.
3. úzce spolupracuje s Veterinárním koordinátorem, aby byly odpovídajícím způsobem řešeny naléhavé
veterinární případy, které se vyskytnou během závodů;
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4. musí být ve stálém spojení s veterináři v terénu a okamžitě předávat informace o zraněném nebo
vyčerpaném koni Sboru rozhodčích a/nebo Veterinárnímu delegátovi.
ČLÁNEK 1105: SLUŽBU KONAJÍCÍ VETERINÁŘ
NÚ: Organizační výbor uvádí jmenovaného veterinárního lékaře v rozpisu
1. pracuje pod dohledem Veterinárního koordinátora; má za úkol poskytovat na závodech první pomoc a
může být vyzván k provedení prohlídky při příjezdu nebo působit jako veterinář zadržovacího boxu;
2. musí splňovat požadavky na pozici Povoleného ošetřujícího veterináře;
3. musí být ve stálém kontaktu s Veterinární komisí/delegátem a úzce s nimi spolupracuje;
4. musí v případě poskytnutí veterinární péče vyplnit všechny relevantní formuláře, které schvaluje
Veterinární komise/delegát v souladu s Veterinárními pravidly;
5. ošetření musí provádět v určeném boxu, pokud Veterinární komise/delegát neudělí výjimku (např.
krizová situace atd.);
6. je zodpovědný za odpovídající likvidaci použitého zdravotnického materiálu;
7. nesmí soutěžit na závodech, na kterých je Organizačním výborem jmenovaný do své funkce, včetně
národních soutěží, probíhajících na těch samých závodech.
ČLÁNEK 1106: VETERINÁŘ DRUŽSTVA
1. odpovídá za péči o koně družstva, včetně zajištění požadovaného očkování a biologické bezpečnosti;
2. musí splnit požadavky na Povoleného ošetřujícího veterináře uvedené v těchto pravidlech;
3. předává správně vyplněné a platné pasy koní (Zahraničnímu) Veterinárnímu delegátovi;
4. je zodpovědný za správné vyplnění všech relevantních formulářů v případě poskytnutí péče, za jejich
předání a schválení Veterinární komisi/delegátem;
5. ošetření musí provádět v určeném boxu, pokud Veterinární komise/delegát neudělí výjimku (např.
krizová situace atd.);
6. je zodpovědný za odpovídající likvidaci použitého zdravotnického materiálu;
7. musí po příjezdu na závody vyplnit registrační formulář Povoleného ošetřujícího veterináře/Povoleného
terapeutického personálu pro závody.
ČLÁNEK 1107: SOUKROMÝ VETERINÁŘ SPORTOVCE
1. je veterinář, účastnící se závodů na individuální žádost Sportovce;
2. musí splnit požadavky na pozici Povoleného ošetřujícího veterináře;
3. je zodpovědný za správné vyplnění všech veterinárních formulářů v případě poskytnutí péče a za jejich
předání Veterinární komisi/delegátovi;
4. ošetření musí provádět v určeném boxu, pokud Veterinární komise/delegát neudělí výjimku (např.
krizová situace atd.);
5. je zodpovědný za odpovídající likvidaci použitého zdravotnického materiálu;
6. musí po příjezdu na závody vyplnit registrační formulář Povoleného ošetřujícího veterináře/ Povoleného
terapeutického personálu před vstupem do hlídaných prostor stájí.
ČLÁNEK 1108: VETERINÁRNÍ DELEGÁT
1. Veterinární komise/delegát zodpovídá za dodržování veterinárních standardů uvedených v těchto
pravidlech a za dodržování pravidel jednotlivých disciplín; spolupracuje s FEI a Sborem rozhodčích. Musí
být seznámen s jednotlivými disciplínami a jejich pravidly.
2. Veterinární delegát musí splňovat požadavky odpovídající třídy Ošetřujícího veterináře, viz Vzdělávací
systém pro FEI veterináře a Příloha III.
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NÚ: bod ad 2. neplatí na NZ.
3. Veterinární komise/delegát se musí společně s Veterinárním koordinátorem ujistit, že Organizační výbor
zabezpečil veškeré požadované vybavení, a to před příjezdem koní. To zahrnuje i vyhrazený prostor pro
měření poníků, pokud jsou soutěže pony součástí závodů.
4. Veterinární delegát musí:
a) být přítomen na závodech den před první prohlídkou koní až do ukončení závodů; a
b) být v průběhu závodů kdykoliv k dispozici pro konzultaci.
5. Alespoň jeden Veterinární delegát musí být přítomen v areálu závodiště během celých závodů. Jeho
pohyb musí být znám Veterinárnímu koordinátorovi a musí být stále na telefonu a k dispozici na místě
konání závodů během 1 (jedné) hodiny, i pokud právě neprobíhají soutěže.
6. Veterinární komise/delegát obdrží od Povolených ošetřujících veterinářů jejich jména, kontaktní
informace, číslo FEI Veterinárního průkazu a informace o koních, které jsou v jejich péči. Totožnost
veterináře ověří s FEI databází veterinářů. Nejlépe před začátkem závodů svolá s Povolenými ošetřujícími
veterináři informační schůzku. Všichni veterinární činitelé zůstávají v průběhu závodů v neustálém
kontaktu.
7. Ostatní ošetřující veterinární personál musí nahlásit Veterinární komisi/delegátovi svou přítomnost a
všechna veterinární ošetření, která během závodů poskytne. Komisařů/stewardům musí být k dispozici
seznam všech osob, spadajících do této kategorie.
8. Veterinární komise/delegát je odpovědná za přijetí všech opatření nezbytných k prevenci a kontrole
infekčních, přenosných a nakažlivých onemocnění.
9. Veterinární komise/delegát musí informovat Sbor rozhodčích, pokud se vyskytnou obavy o zdraví a
bezpečnost koně v souvislosti s jakýmikoli aspekty závodů, které jsou nepřijatelné, a rovněž navrhnout
odpovídající doporučení a postihy; tyto skutečnosti musí být uvedeny ve FEI Veterinární zprávě.
10. Pokud musí být během závodů (a rovněž před zahájením závodů, pokud jde o prostor pod dohledem FEI
komisařů/stewardů) kůň ošetřen, nebo mu podány léky, ošetření musí probíhat v souladu
s Veterinárními pravidly.
11. Pokud je kůň natolik vážně zraněn, že musí být humánně utracen, musí Odpovědná osoba, majitel, nebo
jejich zástupce dát souhlas. V případě, že nejsou dostupní, aby dali svůj souhlas, může Veterinární
komise/delegát po získání druhého odborného názoru pokračovat, v souladu s těmito pravidly a udělat
vše, aby zabránili zbytečnému utrpení koně.
12. V souvislosti s pravidly EADCMP a odběru vzorků, Veterinární komise/delegát musí:
NÚ: Neplatí na NZ.
a) mít v případě absence Testujícího veterináře k dispozici FEI odběrové soupravy;
b) ve spolupráci s Testujícím veterinářem oznámit výběr koní pro odběr vzorků Prezidentovi Sboru
rozhodčích.
c) Provést v případě absence Testujícího veterináře odběr vzorků a zajistit jejich odeslání do FEI
schválené laboratoře.
13. V případě potřeby může být Veterinární delegát požádán FEI Veterinárním oddělením, aby působil jako
měřící veterinář.
ČLÁNEK 1109: DALŠÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁT
NÚ: neplatí na NZ.
1. je Veterinární delegát, který poskytuje podporu a asistenci Veterinárnímu delegátovi tak, aby ten mohl
plnit své povinnosti, popsané v Článku 1008;
2. musí splňovat požadavky odpovídající třídy Ošetřujícího veterináře, viz Vzdělávací systém pro FEI
veterináře a Příloha III;
3. pracuje pod dohledem Veterinárního delegáta;
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ČLÁNEK 1110: HLAVNÍ NÁRODNÍ VETERINÁŘ
1. Národní federace jmenuje jednoho Hlavního národního veterináře.
2. FEI vede seznam Hlavních národních veterinářů. Seznam je aktualizován na základě návrhů NF a po
schválení Veterinární komisí FEI publikován na webových stránkách FEI.
3. Kromě splnění kritérií uvedených v těchto pravidlech je úkolem Hlavního národního veterináře efektivně
komunikovat s FEI Veterinárním oddělením ve veterinárních záležitostech za svou zemi.
4. V rámci své země Hlavní národní veterinář musí:
a) sledovat informace o infekčních onemocněních, které by mohly ovlivnit mezinárodní přesuny
sportovních koní a poskytnout FEI Veterinárnímu oddělení informace o výskytu přenosných
onemocnění ve své zemi;
b) spolupracovat se Státní veterinární správou a znát platné předpisy týkající se dočasného pobytu a
zpětného návratu koní, mít povědomí a předávat mimořádná nařízení národních úřadů a orgánů,
které by se mohly týkat mezinárodního pohybu FEI zaregistrovaných koní
c) komunikovat s národními/mezinárodními dopravci koní;
d) předávat informace a vzdělávací materiály FEI veterinárním lékařům, včetně FEI veterinárních kurzů
a aktualizací, předávat mimořádnou komunikaci od svých národních vlád, OIE nebo jiných oficiálních
zdrojů;
e) propagovat zlepšování veterinárních standardů a procesů na FEI závodech;
f)

zajistit ve spolupráci s NF dostatečný počet veterinárních lékařů FEI k pokrytí potřeb FEI závodů a
aktualizovat jejich seznam;

g) zajistit mentory a vhodné kontakty k podpoře kandidátů aspirujících na získání kvalifikace FEI
Veterinárního lékaře;
h) podávat FEI Veterinárnímu oddělení návrhy na změny pravidel, aktualizaci Seznamu zakázaných látek
atd.;
i)

přispívat svými znalostmi a uvádět v soulad FEI Program kontroly medikace a dopingu u koní a
národní obdobu programu.

ČLÁNEK 1111: VETERINÁŘ ZADRŽOVACÍHO BOXU
1. Veterinář zadržovacího boxu musí být člen Veterinární komise nebo Další veterinární delegát, pokud je
jmenován, jinak může být veterinářem zadržovacího boxu jmenován Službu konající veterinář, kterého
schválí Veterinární delegát.
2. Veterinář zadržovacího boxu musí splnit požadavky na funkci Povoleného ošetřujícího veterináře.
3. Veterinář zadržovacího boxu kontroluje koně v souladu s Článkem 1039. Musí poskytnout jasné klinické
informace Inspekční komisi, ale nesmí poskytnout její názor na způsobilost koně soutěžit.
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ČLÁNEK 1112: VETERINÁŘI ENDURANCE
NÚ: na NZ doporučeno
1. Oficiální veterinář Endurance působí na závodech vytrvalosti jako člen nebo Prezident Veterinární komise
nebo jako Zahraniční veterinární delegát.
2. Oficiální veterinář Endurance musí splnit požadavky dané třídy, viz Vzdělávací systém pro FEI veterináře
a Příloha III.
3. Ošetřující veterináři Endurance jsou oficiální veterináři Endurance, kteří působí jako Službu konající
veterináři na závodech vytrvalosti;
Službu konající veterinář/Veterinární komise jsou zodpovědní za zajištění a poskytnutí veterinární péče a
stabilizaci koní vyřazených ze soutěže. Ve spolupráci s Veterinárním koordinátorem by měli zajistit
odpovídající zásoby a veterinární vybavení. Službu konající veterinář/Prezident Veterinární komise jsou
spolu se Zahraničním veterinárním delegátem odpovědni za identifikaci všech koní s označením Vážné
zranění – ME (Serious Injury – ME), Vážné zranění - pohybové ústrojí (Serious Injury – Musculoskeletal)
nebo Menší zranění (Minor Injury).
4. Ošetřující veterinář Endurance musí splnit požadavky odpovídající třídy, viz Vzdělávací systém pro FEI
veterináře a Příloha III.
5. Zodpovídá za správnou likvidaci veškerého materiálu, který použil při ošetřování.
ČLÁNEK 1113: MĚŘÍCÍ VETERINÁŘ
NÚ: Pro měření pony na NZ platí speciální národní úprava pod článkem 1088
1. Je jmenován FEI Veterinárním oddělením a prověřuje splnění výšky požadované u poníků na
Mezinárodních závodech pony;
2. Musí mít zkušenosti s měřením koní a/nebo poníků v kohoutku hůlkovou mírou;
3. Před vlastním měřením musí určit místo, kde bude měření probíhat a instruovat Organizační výbor a
Veterinárního koordinátora o případných alternativách.
ČLÁNEK 1114: VYŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
NÚ: neplatí na NZ
1. Je jmenován FEI Veterinárním oddělením a provádí vyšetření citlivosti končetin.
2. Vyšetřující veterinář musí splnit požadavky dle Vzdělávacího systému pro FEI veterináře.
ČLÁNEK 1115: TESTUJÍCÍ VETERINÁŘ
1. Musí vždy úzce spolupracovat s Veterinární komisí/delegátem a Sborem rozhodčích;
2. Je odpovědný za:
a) ujištění se, že místo, které bylo k odběru zvoleno Organizačním výborem a Veterinárním
koordinátorem je v souladu s Veterinárními pravidly pro odběry vhodné;
b) držení dostatečného počtu FEI odběrových sad;
c) předání informace Sboru rozhodčích, kteří koně byli vybráni k testování;
d) odběr vzorků, dle Kapitoly VII;
e) zaslání odebraných vzorků do FEI laboratoře.
3. Testující veterinář nesmí působit jako hlavní Veterinární delegát na závodech, na které je jmenován jako
Testující veterinář.
4. Testující veterinář musí splnit požadavky dle Vzdělávacího systému pro FEI veterináře.
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III. OSTATNÍ VETERINÁŘI
ČLÁNEK 1116: VETERINÁŘ V TERÉNU
NÚ: na NZ doporučeno
Veterinář v terénu a ošetřující veterinární personál nejsou zařazeni mezi FEI Oficiální veterináře.
1. Je jmenovaný Organizačním výborem a Veterinárním koordinátorem, poskytuje veterinární služby mimo
areál vlastního závodiště, např. při cross-country během všestrannosti a ve spřežení;
2. Nemusí být FEI Veterinářem, ale musí být akreditovaní na závody;
3. Nemá povoleno poskytovat péči koním ve stájích nebo jiných vyhrazených oblastech, pokud není FEI
Veterinářem a dodržuje ostatní použitelná pravidla zde uvedená;
4. Spadá pod Veterinárního koordinátora. Musí být v kontaktu s Veterinární komisí/delegátem a
Dohlížejícím kontrolním veterinářem (pokud je určený), po celou dobu trvání služby;
5. Musí mít platnou veterinární kvalifikaci dle národních pravidel domovské země a mít odpovídající
pojištění.
6. Veterinář v terénu nesmí ošetřovat koně ve stájích nebo dalších nedovolených místech a musí jednat
v souladu s Veterinárními pravidly.
7. Je zodpovědný za odpovídající likvidaci použitého zdravotnického materiálu.
IV. JMENOVÁNÍ FEI VETERINÁŘŮ NA ZÁVODY
ČLÁNEK 1117: VETERINÁŘI JMENOVANÍ ORGANIZAČNÍM VÝBOREM
1. Organizační výbor mezinárodních soutěží (CI) a národních soutěží, které jsou součástí FEI závodů, musí
jmenovat:
a) veterinární funkcionáře v souladu s pokyny v Příloze III;
b) dostatečný počet Službu konajících veterinářů, uvedených na seznamu Povolených ošetřujících
veterinářů nebo Oficiálních veterinářů.
2. Organizační výbor musí jmenovat veterináře alespoň 10 měsíců před konáním závodů, pokud nestanoví
pravidla jednotlivých disciplín jinak, nebo pokud není povolení od FEI Veterinárního oddělení. NÚ: na NZ
je dáno rozpisem závodů
3. Veterinární delegát je jmenován ze seznamu Oficiálních veterinářů dané disciplíny. O disciplíně, pro
kterou je jmenován, musí mít dostatečné znalosti.
4. Veterinární delegát obdrží kompenzaci od Organizačního výboru, dohodnutou s předstihem, minimální
doporučená částka je 200 EUR (nebo v odpovídající výši v lokální měně) za den. Náklady na ubytování a
cestovné jsou hrazeny Organizačním výborem, pokud je tak stanoveno. NÚ: na NZ neplatí
5. Organizačním výborem může být jmenován Další veterinární delegát, po dohodě s Veterinárním
delegátem na závody, kterých se účastní velký počet koní. FEI Veterinární oddělení si vyhrazuje právo
požadovat jmenování Dalšího veterinárního delegáta.
6. Veterinární delegát a Službu konající veterinář nesmí vzájemně plnit své role na jedněch závodech.
7. Veterinární koordinátor by měl být schopen zastat roli Službu konajícího veterináře.
8. Veterinární koordinátor může jmenovat Dohlížejícího kontrolního veterináře, pokud je to nutné.
9. Veterinární koordinátor může po dohodě s Veterinárním delegátem jmenovat Službu konajícího
veterináře jako Veterináře zadržovacího boxu na závodech, kde není jmenována Veterinární komise nebo
Další veterinární delegát.
10. Organizační výbor a Veterinární koordinátor mohou podle potřeby jmenovat Veterináře v terénu.
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ČLÁNEK 1118: VETERINÁŘI JMENOVANÍ FEI
1. FEI Veterinární oddělení jmenuje na závody následující Oficiální veterináře:
a) Testujícího veterináře, ve spolupráci s Hlavním národním veterinářem;
b) Zahraničního veterinárního delegáta, v souladu se Všeobecnými pravidly a konzultací s Veterinární
komisí, viz Příloha III;
c) Prezidenta a členy Veterinární komise ve spolupráci s oddělením vytrvalosti, viz Příloha III;
d) Prezidenta a členy ošetřující veterinární komise ve spolupráci s oddělením vytrvalosti, viz Příloha III;
e) Vyšetřujícího veterináře; a
f)

Měřícího veterináře.

ČLÁNEK 1119: VETERINÁŘI JMENOVANÍ NÁRODNÍ FEDERACÍ
1. Národní federace jmenuje se souhlasem FEI Prezidenta veterinární komise.
2. Národní federace jmenuje Veterináře družstev na závodech.
ČLÁNEK 1120: JMENOVÁNÍ NA VELKÉ ZÁVODY
NÚ: na NZ neplatí
1. Pro oficiální mezinárodní závody (CIO), Finále Světového poháru (s výjimkou voltiže, kde je jmenován
pouze jeden Zahraniční veterinární delegát), mistrovství a hry (včetně olympijských a paralympijských)
musí být Veterinární komise složena alespoň ze 3 Oficiálních veterinářů, v souladu s pokyny v Příloze III.
Zahraniční veterinární delegáti jsou na závody CIO jmenováni FEI.
2. Pro např. světové jezdecké hry může být jmenována více jak jedna Veterinární komise.
3. Na olympijských, paralympijských a světových jezdeckých hrách:
a) musí být Prezident veterinární komise jmenován FEI Veterinárním oddělením a schválen FEI Veterinární
komisí;
b) musí být jeden nebo více Zahraničních veterinárních delegátů jmenován FEI Veterinárním oddělením
v souladu se Všeobecnými pravidly;
c) musí být jmenovaný Prezident veterinární komise a Zahraniční veterinární delegát alespoň dvakrát
členem Veterinární komise nebo Veterinární delegát na dané úrovni; a
d) musí být Veterinární koordinátor jmenován Organizačním výborem se schválením FEI Veterinární komise
alespoň 2 roky před konáním závodů. Pro kontinentální mistrovství musí být Veterinární koordinátor
jmenován alespoň 6 měsíců předem. Pokud FEI Veterinární komise usoudí, že společně s Veterinárním
koordinátorem by měl být jmenován jeho poradce, musí být jmenován FEI Veterinární komisí alespoň 2
roky před konáním závodů nebo 6 měsíců před konáním závodů.
ČLÁNEK 1121: ROTACE FEI VETERINÁŘŮ
NÚ: na NZ neplatí
1. Veterinární delegát nesmí v této pozici působit na stejných závodech déle než 3 (tři) za sebou jdoucí roky
(týká se všech úrovní soutěží). Poté musí činnost v této funkci na 3 (tři) roky na stejných závodech
přerušit. Za stejné závody jsou považovány závody, které organizuje stejný Organizační výbor, probíhají
na stejném místě a ve stejný čas (+/- 10 dní), bez ohledu na disciplíny a kategorie, nebo závody se stejným
názvem.
2. Veterinární delegát je zodpovědný za rotaci veterinářů dle požadavků.
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V. ZPRÁVY
ČLÁNEK 1122: ZPRÁVY VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA
NÚ: na NZ neplatí
1. Pokud se mezinárodní závody konají současně s mistrovstvím (nebo srovnatelnými závody vyžadujícími
přítomnost Zahraničního veterinárního delegáta), Zahraniční veterinární delegát podá zprávu o
mistrovství a Veterinární delegát o mezinárodních závodech.
2. Veterinární delegát nebo Zahraniční veterinární delegát musí vyplnit Veterinární zprávu. Ta musí být zcela
vyplněna, napsána v angličtině a doprovozena všemi dalšími dokumenty (veterinárními formuláři,
fotokopiemi nesrovnalostí v pasech atd.). Kompletní Veterinární zpráva musí být zaslána na FEI
Veterinární oddělení do 72 hodin od ukončení závodů.
3. Pokud Veterinární delegát provede na závodech odběr vzorků, podrobnosti o testovaných koních musí
být zapsány do online veterinární zprávy a kopie formulářů EADCMP musí být zaslány na FEI Veterinární
oddělení od 72 hodin od ukončení závodů.
4. Podezření na infekční onemocnění nebo jeho potvrzení musí Veterinární delegát/komise ihned nahlásit
FEI Veterinárnímu oddělení.
5. V případě nedodržení povinnosti podat zprávy mohou být uplatněny sankce, viz Příloha VI.
ČLÁNEK 1123: ZPRÁVY TESTUJÍCÍCH, MĚŘÍCÍCH A VYŠETŘUJÍCÍCH VETERINÁŘŮ
NÚ: na NZ neplatí
1. Testující veterinář musí vyplnit Veterinární zprávu o testování (Testing Vetenarian Report). Ta musí být
zcela vyplněna, napsána v angličtině a doprovozena formuláři souvisejícími s EADCMP. Všechny zprávy
musí být zaslány na FEI Veterinární oddělení do 72 hodin od ukončení závodů.
2. Měřící veterinář musí zaslat svou zprávu (Measuring Vetenarian Report) na FEI Veterinární oddělení do
72 hodin od ukončení závodů.
3. Vyšetřující veterinář musí zaslat svou zprávu (Examining Vetenarian Report) na FEI Veterinární oddělení
do 72 hodin od ukončení závodů.
4. V případě nedodržení povinnosti podat zprávy mohou být uplatněny sankce, viz Příloha VI.
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KAPITOLA XIII – TESTUJÍCÍ TECHNICI
ČLÁNEK 1124: TESTUJÍCÍ TECHNICI
1. Testující technici jsou považováni za FEI funkcionáře.
2. Testující technik může:
a) oznámit Odpovědné osobě, že její kůň byl vybrán pro testování;
b) působit jako doprovod při výběru koní pro testování;
c) provést odběr vzorků moči;
d) připravit vzorky k odeslání.
3. Testující technik může asistovat Testujícímu veterináři s:
a) odběrem vzorků krve;
b) vyplňováním FEI formulářů souvisejících s testováním.
4. Testující technik nesmí:
a) provádět odběr vzorků krve, bez ohledu na svou kvalifikaci;
b) podepisovat FEI formuláře související s testováním;
c) soutěžit na závodech, kde vykovává funkci Testujícího veterináře, včetně národních soutěží,
probíhajících na těchto závodech;
d) plnit žádnou jinou funkci na závodech, na kterých plní roli Testujícího technika.
5. Testující technik musí nosit svůj FEI identifikační průkaz po celou dobu závodů.
6. Na závodech musí kandidát na Testujícího veterináře pracovat pod neustálým dohledem Testujícího
veterináře nebo kvalifikovaného Testujícího technika.
ČLÁNEK 1125: JMENOVÁNÍ A ODMĚNY
1. Testujícího technika jmenuje na závody Testující veterinář nebo FEI Veterinární oddělení.
2. Testující technik může uplatnit nárok na denní diety a náhradu výdajů u FEI Veterinárního oddělení.
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KAPITOLA XIV: POVOLENÝ TERAPEUTICKÝ PERSONÁL
ČLÁNEK 1126: REGISTRACE
NÚ: na NZ neplatí
1. Vyškolený profesionál, který se chce stát členem Povoleného terapeutického personálu, musí:
a) podat přihlášku (Enrolment Form) na FEI přes svou Národní federaci;
b) jednat v souladu s FEI Kodexem pro Povolený terapeutický personál.
2. Po schválení přihlášky Národní federací, jsou zájemci zařazeni na seznam Povoleného terapeutického
personálu a obdrží FEI Identifikační průkaz.
3. Člen Povoleného terapeutického personálu musí podstoupit školení v oboru, ve kterém chce působit
v zemi své Národní federace a mít odpovídající pojištění.
4. Terapie, kterými se chce zabývat a je na ně vyškolen, jsou zaneseny Národní federací do FEI databáze.
Pokud dojde k rozšíření portfolia terapeuta, musí o tom Národní federaci informovat.
5. Terapeuti mohou být považováni za Doprovodný personál, případně za další Odpovědnou osobu,
v souladu s Článkem 118 Všeobecných pravidel.
6. Terapeuti nejsou považováni za FEI funkcionáře.
ČLÁNEK 1127: ROLE TERAPEUTŮ
NÚ: na NZ neplatí
1. Terapeuti jsou zodpovědní za provádění doplňkové léčby a terapií na FEI závodech. Praktikovat ale
mohou pouze ty terapie, které jsou v souvislosti s jejich osobou uvedeny ve FEI databázi.
2. Po celou dobu závodů musí nosit svůj FEI Identifikační průkaz a poskytnout ho při náhodných kontrolách
komisařů/stewardů nebo FEI funkcionářů.
3. Musí chápat svou roli jako potencionální další Odpovědnou osobu a/nebo Doprovodný personál.
4. Terapeuti musí:
a) ohlásit svůj příjezd na závody Veterinární komisi/delegátovi, a to ještě před vstupem do stájí a prokázat
se registračním formulářem terapeuta;
b) zajistit, že péče o koně bude prováděna pouze v určených místech odsouhlasených Veterinární
komisí/delegátem (může to být i ve stáji);
c) zažádat o souhlas Veterinární komise/delegáta k provedení terapií jiných, než uvedených v Článku 1065.
5. Terapeuti se nesmí účastnit soutěží na závodech, kde působí jako Organizačním výborem zvolení
terapeuti, včetně národních soutěží, probíhajících na těch samých závodech.
6. Terapeuti nesmí zastávat jinou oficiální roli na závodech, na kterých jsou Organizačním výborem
jmenováni jako terapeuti.
7. Proti terapeutům, kteří poruší Kodex terapeutů/FEI pravidla a předpisy, bude zavedeno disciplinární
řízení.
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PŘÍLOHA I – POSTIHY ZA PORUŠENÍ FEI VETERINÁRNÍCH PRAVIDEL
Za uplatnění a vystavování níže uvedených sankcí je zodpovědný Sbor rozhodčích. Kromě sankcí uvedených
v seznamu, mohou být uplatňovány další sankce a porušení pravidel předloženo FEI Právní komisi.
NÚ: na NZ se povinnost přeočkování řídí podmínkami stanovenými SVS ČR. Postihy na NZ viz Všeobecná
pravidla – příloha SV4. Národní úpravy viz uvedené články.
ČÍSLO

ČLÁNEK

PORUŠENÍ

POSTIH

NESROVNALOSTI V IDENTIFIKACI
1032
1

NEPOSKYTNUTÍ FEI PASU KONĚ NA FEI

KŮŇ NENÍ UZNÁN ZPŮSOBILÝM, DOKUD

ZÁVODECH

NENÍ PAS POSKYTNUT

POKUTA 200 CHF
2

1001, 1032- NAČTENÝ MIKROČIP NEODPOVÍDÁ INFORMACI
1033
UVEDENÉ VE FEI DATABÁZI

VAROVÁNÍ

3

1001, 1032- NEFUNKČNÍ NEBO NENALEZITELNÝ MIKROČIP
1033

VAROVÁNÍ
OČIPOVÁNÍ NOVÝM ČIPEM DO 3 MĚSÍCŮ

4

1001, 1032- PŘI PREZENTACI OPĚT NEFUNKČNÍ MIKROČIP PO
1033
UPLYNUTÍ 3 MĚSÍČNÍ NÁPRAVNÉ LHŮTY

POKUTA 500 CHF PŘI KAŽDÉ

5

1032-1033

KONĚ NELZE IDENTIFIKOVAT PODLE PASU

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU

1032-1033

CHYBĚJÍCÍ ZÁSADNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

VAROVÁNÍ
PAS MUSÍ BÝT AKTUALIZOVÁN DO 90

6

NEBO ZMĚNY NA IDENTIFIKAČNÍ STRÁNCE PASU

PREZENTACI

DNŮ

1032-1033
7

INFORMACE/ZMĚNY V PASU
NEAKTUALIZOVÁNY DO 90 DNŮ PO UDĚLENÍ

POKUTA 500 CHF PŘI KAŽDÉ
PREZENTACI

VAROVÁNÍ

NESROVNALOSTI V PASU KONĚ
8

VŠEOBECNÁ,
137.2

9

1099, 1032- NEOBNOVENÝ PAS PO ZAPLNĚNÍ IDENTIFIKAČNÍ,
1033
EADCMP NEBO OČKOVACÍ STRÁNKY

VAROVÁNÍ

1099, 1032- NEOBNOVENÝ PAS PO ZAPLNĚNÍ IDENTIFIKAČNÍ,
1033
EADCMP NEBO OČKOVACÍ STRÁNKY DO 30

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU
POKUTA 200 CHF

10

CHYBĚJÍCÍ FEI REGISTRACE

DISKVALIFIKACE

DNŮ OD PRVNÍHO VAROVÁNÍ

11

1099, 1032- NEOBNOVENÝ PAS PO ZAPLNĚNÍ IDENTIFIKAČNÍ,
1033
EADCMP NEBO OČKOVACÍ STRÁNKY PO
ZAPLACENÍ POKUTY 200 CHF

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU
POKUTA 500 CHF

12

1099, 1032- NEOBNOVENÁ PLATNOST FEI PASU
1033
REVALIDAČNÍ ZNÁMKOU

VAROVÁNÍ

1099, 1032- NEOBNOVENÁ PLATNOST FEI PASU
1033
REVALIDAČNÍ ZNÁMKOU DO 30 DNŮ OD

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU
POKUTA 200 CHF

13

VAROVÁNÍ

14

1099, 1032- NEOBNOVENÁ PLATNOST FEI PASU
1033
REVALIDAČNÍ ZNÁMKOU PO UVALENÍ POKUTY

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU
POKUTA 500 CHF PŘI KAŽDÉ
PREZENTACI

1001
15

NEOZNÁMENÍ ZMĚN V PASU/IDENTIFIKAČNÍ
KARTĚ/MIKROČIPU NÁRODNÍ FEDERACI DO 30

POKUTA 200 CHF

DNŮ
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NESROVNALOSTI V OČKOVÁNÍ
16

1003
1002

19

1002, 1032- NEAKTUALIZOVANÉ ZÁZNAMY O OČKOVÁNÍ DO
1033
30 DNŮ OD UDĚLENÍ POKUTY
1002-1003

24
25
26

POKUTA 100 CHF

KŮŇ BYL OČKOVÁN BĚHEM POSLEDNÍCH 7 DNŮ

POKUTA 500 CHF PŘI KAŽDÉ
PREZENTACI

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU

PŘED PŘÍJEZDEM NA ZÁVODY

1003

CHYBĚJÍCÍ PRVNÍ PŘEOČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
(BĚHEM 7 MĚSÍCŮ PO 2. VAKCINACI ZÁKLADNÍ
KŮRY). KONĚ OČKOVÁNI PŘED ROKEM 2005
JSOU OSVOBOZENI.

VAROVÁNÍ A ŽÁDOST O NÁPRAVU

1003

NADÁLE CHYBĚJÍCÍ PRVNÍ PŘEOČKOVÁNÍ PO

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU

21

23

NEAKTUALIZOVANÉ ZÁZNAMY O OČKOVÁNÍ;
POŽADOVANOU INFORMACI MUSÍ ZASLAT
VETERINÁŘ

20

22

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU

CHŘIPCE V PASE

17
18

CHYBĚJÍCÍ ZÁZNAM OČKOVÁNÍ PROTI KOŇSKÉ

UPLYNUTÍ TŘÍMĚSÍČNÍ LHŮTY OD PRVNÍHO
VAROVÁNÍ O CHYBĚJÍCÍM OČKOVÁNÍ

1003

PŘEKROČENÍ LHŮTY 12 MĚSÍCŮ MEZI
PŘEOČKOVÁNÍMI

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU.
ŽÁDOST O NÁPRAVU

1003

NEDODRŽENÍ INTERVALU 6 MĚSÍCŮ + 21 DNÍ O
˂ 1 TÝDEN

POKUTA 200 CHF

1003

NEDODRŽENÍ INTERVALU 6 MĚSÍCŮ + 21 DNÍ O
˂ 2 TÝDNY

POKUTA 300 CHF

1003

NEDODRŽENÍ INTERVALU 6 MĚSÍCŮ + 21 DNÍ O
˂ 4 TÝDNY

POKUTA 400 CHF

1003

NEDODRŽENÍ INTERVALU 6 MĚSÍCŮ + 21 DNÍ O
˃ 4 TÝDNY

KŮŇ NENÍ PŘIPUŠTĚN KE STARTU

NESROVNALOSTI V MEDIKACI A DOPLŇKOVÝCH TERAPIÍ
27

1060-1062

NEPŘEDÁNÍ VETERINÁRNÍHO FORMULÁŘE B

POKUTA 500 CHF

1057, 1061

OSOBA PODÁVAJÍCÍ OŠETŘENÍ LÁTKAMI
UVEDENÝMI NA SEZNAMU ZAKÁZANÝCH LÁTEK
BEZ PŘEDCHOZÍHO POVOLENÍ VETERINÁRNÍHO
DELEGÁTA/KOMISE, S VÝJIMKOU
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ UVEDENÝCH V ČL.
1061.

DISKVALIFIKACE KONĚ
POKUTA 1000 CHF OSOBĚ PROVÁDĚJÍCÍ

PROVEDENÍ OŠETŘENÍ KONĚ V DEN SOUTĚŽE

DISKVALIFIKACE KONĚ
POKUTA 500 CHF OSOBĚ PROVÁDĚJÍCÍ

28

1056

PŘED STARTEM KONĚ BEZ POVOLENÍ
VETERINÁRNÍ KOMISE/DELEGÁTA

29

OŠETŘENÍ

NAHLÁŠENÍ PŘÍPADU FEI
VETERINÁRNÍMU ODDĚLENÍ

OŠETŘENÍ

NAHLÁŠENÍ PŘÍPADU FEI
VETERINÁRNÍMU ODDĚLENÍ
1059

OŠETŘENÍ PROVÁDĚNÁ JINDE NEŽ
V OŠETŘOVACÍM BOXU BEZ POVOLENÍ
VETERINÁRNÍ KOMISE/DELEGÁTA

POKUTA 1000 CHF
NAHLÁŠENÍ PŘÍPADU FEI
VETERINÁRNÍMU ODDĚLENÍ

1059

NEAUTORIZOVANÁ OSOBA, U KTERÉ JSOU
NALEZENY STŘÍKAČKY, JEHLY NEBO PODOBNÉ
VYBAVENÍ, NACHÁZEJÍCÍ SE NA ÚZEMÍ KONÁNÍ
FEI ZÁVODŮ

POKUTA 1000 CHF A TAKÉ VYLOUČENÍ
KONĚ, POKUD MU BYLA LÁTKA PODÁNA.
KONI BUDOU ODEBRÁNY VZORKY
EADCMP.

30

31
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1084

PODKOVÁŘSKÉ PRÁCE U PONÍKŮ VYKONÁVANÉ
MIMO VYHRAZENÉ ÚZEMÍ A/NEBO BEZ
PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU SBORU ROZHODČÍCH
A VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA

DISKVALIFIKACE

1127

NEZÍSKÁNÍ VYJÁDŘENÍ POVOLENÉHO

POKUTA 300 CHF

32

33

TERAPEUTA K VÝKONU DOPLŇKOVÉ TERAPIE
S OMEZENÍM

OSTATNÍ NESROVNALOSTI
34
35

1054

PŘESUN KONÍ MIMO AREÁL ZÁVODIŠTĚ BEZ

VŠEOBECNÁ,
137

NEDODÁNÍ SCANŮ IDENTIFIKAČNÍ STRÁNKY A
POPISU FEI PASU, IDENTIFIKAČNÍ KARTY NEBO
DUPLIKÁTU FEI PASU DO FEI DATABÁZE

VYLOUČENÍ KONĚ ZE SOUTĚŽE, DOKUD

1106 A
1107

NEDODÁNÍ FORMULÁŘE K REGISTRACI
POVOLENÉHO OŠETŘUJÍCÍHO
VETERINÁŘE/POVOLENÉHO TERAPEUTICKÉHO

VAROVÁNÍ
VYŠKRTNUTÍ ZE SEZNAMU NEBO
POZASTAVENÍ ČINNOSTI NA 1 ROK
NAHLÁŠENÍ PŘÍPADU FEI
VETERINÁRNÍMU ODDĚLENÍ

36

PERSONÁLU NA ZÁVODECH

NEBUDOU POŽADOVANÉ MATERIÁLY
NAHRÁNY V DATABÁZI

1004.1

VYHOLENÍ SRSTI KONĚ NA NOHOU NA FEI
ZÁVODECH BEZ POVOLENÍ VETERINÁRNÍ
KOMISE/DELEGÁTA

DISKVALIFIKACE

1081

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY/TRENÉRA

POZASTAVENÍ ČINNOSTI NA 3 MĚSÍCE
A/NEBO POKUTA 2000 CHF. FEI MŮŽE

37

VYDÁNÍ TĚLA KONĚ K PITVĚ

38

39

DISKVALIFIKACE

PŘEDCHOZÍHO POVOLENÍ

DLE SVÉHO UVÁŽENÍ POSTOUPIT PŘÍPAD
FEI PRÁVNÍMU ODDĚLENÍ.

1004

OSTŘÍHÁNÍ, OHOLENÍ A/NEBO ODSTRANĚNÍ

DISKVALIFIKACE KONĚ ZE ZÁVODŮ

HMATOVÝCH VOUSŮ
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POSTIHY ZA PORUŠENÍ FEI VETERINÁRNÍCH PRAVIDEL PRO OFICIÁLNÍ VETERINÁŘE
Číslo

Článek

Porušení

Postih

Nesrovnalosti ve zprávách
1077, 1080

Neúplná zpráva Veterinární
komise/delegáta o vážném zranění
nebo úmrtí

Varování, vyškrtnutí z FEI seznamu
veterinářů nebo pozastavení
činnosti až na dobu 1 roku
v závislosti na okolnostech

1080

Neoznámení vážného zranění nebo
úmrtí v požadované časové lhůtě

Varování, vyškrtnutí z FEI seznamu
veterinářů nebo pozastavení
činnosti až na dobu 1 roku
v závislosti na okolnostech

1122, 1123

Nepodání veterinární zprávy, zprávy o
testování, měření, o citlivosti končetin a
ostatní dokumenty v požadovaných
časových lhůtách, pokud se
nevyskytnou polehčující okolnosti

Varování, vyškrtnutí z FEI seznamu
veterinářů nebo pozastavení
činnosti až na dobu 1 roku
v závislosti na okolnostech

40

41

42

Oficiální veterináři: nedodržování předpisů
1100

Neudržení statutu Povoleného
ošetřujícího veterináře/Oficiálního
veterináře

Varování, vyškrtnutí z FEI seznamu
veterinářů nebo pozastavení
činnosti až na dobu 1 roku
v závislosti na okolnostech

1121

Nedodržení povinného přerušení
působnosti ve funkci

Varování, vyškrtnutí z FEI seznamu
veterinářů nebo pozastavení
činnosti až na dobu 1 roku
v závislosti na okolnostech

1081

Nezajištění pitvy koně

Varování, vyškrtnutí z FEI seznamu
veterinářů nebo pozastavení
činnosti až na dobu 1 roku
v závislosti na okolnostech

1074

Neodeslání odebraných vzorků EADCM
do FEI laboratoře

Varování, vyškrtnutí z FEI seznamu
veterinářů nebo pozastavení
činnosti až na dobu 1 roku
v závislosti na okolnostech

43

44

45

46
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PŘÍLOHA II – PRAVIDLA PRO MĚŘENÍ PONY V PŘECHODNÉM OBDOBÍ
NÚ: Pro měření pony na NZ platí speciální národní úprava pod článkem 1088
V průběhu přechodného období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 bude FEI provádět měření na následujících
závodech:
- FEI Pony Mistrovství Evropy
- FEI Pony finále Poháru národů mládeže
- FEI Pony finále skokového poháru
(dále „Specifické závody)
Od 1. 1. 2020 musí jakékoliv další měření, tj. FEI měření pony, které nebude probíhat na Specifických
závodech, splňovat požadavky Článků 1082-1089.
Ve FEI pony soutěžích mohou startovat pouze registrovaní pony; tzn. pony, který nebyl po 1. lednu 2020 po
měření uznán jako „způsobilý“, nesmí startovat ve FEI pony soutěži, dokud není přeměřen a nezíská status
„způsobilý“.
Způsob měření pony na Specifických závodech v průběhu přechodného období:
I.

Prostor k měření pony

1. Čas vyhrazený k měření pony by měl být uveden v rozpisu. Měření musí proběhnout před prohlídkou
koní. FEI si i nadále vyhrazuje právo měření na závodech provést i v případě, že není měření pony rozpisu
určeno a uvedeno,
2. Organizační výbor musí zajistit odpovídající podmínky pro měření pony. Vyhrazený prostor:
a) má rozměry alespoň 3×3 m;
b) má „podložku“ na měření alespoň 3×1,5 m, která je rovná, hladká a má neklouzavý povrch (nejlépe
betonový nebo asfaltový povrch); dřevotříska, nezpevněný nebo štěrkový povrch nejsou povoleny;
c) je bez okolních vlivů, které by ponyho rušily;
d) je adekvátně osvícený;
e) v ideálním případě má samostatný vstup a východ, který umožní bezpečný pohyb poníků;
f) v ideálním případě je zastřešený;
g) má prostor, kde mohou Pony vyčkat na druhé měření.
3. Na mezinárodních závodech musí být zajištěny služby podkováře.
4. Organizační výbor musí zajistit pro Měřící veterináře startovní listinu se jmény a čísly FEI pasu/ID všech
pony, přihlášených na závody.
5. Na základě žádosti FEI Veterinárního oddělení nebo Měřících veterinářů musí Organizační výbor a
Veterinární koordinátor v případě potřeby zajistit další administrativní podporu.
II.

Dohled komisařů/stewardů

1. Dle požadavku Veterinárních pravidel musí být v průběhu měření zajištěn odpovídající dohled
komisařů/stewardů.
2. K dohledu nad průběhem měření musí být jmenováni minimálně 3 (tři) komisaři/stewardi, kteří dohlíží
na bezpečnost všech účastníků. Činnost komisařů/stewardů obnáší zejména: zajištění efektivního pohybu
optimálního počtu poníků v prostoru měření, asistenci při identifikaci poníků a sledování poníků, kteří
vyčkávají na druhé měření.
3. Komisaři/stewardi musí zajistit, že ponyho k měření doprovází maximálně 2 (dvě) osoby.
4. Pony vyčkávající na druhé měření musí být pod dohledem komisařů/stewardů.
III.

Povolená výška

1. Pony změřený v kohoutku na rovném povrchu nesmí měřit více než 148 cm bez podkov.
2. Pro pony měřené na FEI závodech je povolena tolerance; výška nesmí překročit 150 cm bez podkov nebo
151 cm s podkovami.
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3. Pokud je pony po měření uznán způsobilým soutěžit a je mu 6-8 let, obdrží od FEI dočasný certifikát
způsobilosti (FEI Interim Measuring Certificate) s délkou trvání 15 měsíců. Do věku 8 let musí být pony
každoročně přeměřen.
4. Pokud je pony po měření způsobilý soutěžit a je mu 8 let a více, obdrží od FEI celoživotní certifikát
způsobilosti (FEI Lifetime Measuring Certificate.
IV.

Měření pony na Specifických závodech

1. Měření pony koordinuje FEI Veterinárního oddělení, které jmenuje Měřícího veterináře a zajistí FEI
schválenou hůlkovou míru.
2. Měření probíhá na vyhrazené ploše, většinou před první prohlídkou koní, pokud není FEI Veterinárním
oddělením povoleno jinak. Pokud se provádí měření pony před první prohlídkou koní, pak bez ohledu na
skutečnosti uvedené ve Všeobecných pravidlech, závody začínají v okamžiku, kdy začíná toto měření.
3. K měření se používá hůlková míra, opatřená vodováhou a schválená FEI. Míra musí být certifikována
pověřenou národní institucí.
4. Měření provádí 2 (dva) Měřící veterináři; za výjimečných okolností může funkci Měřícího veterináře zastat
Veterinární delegát.
5. Měření Pony by měl být přítomen člen Sboru rozhodčích, pokud je to možné.
6. K dohledu nad průběhem měření musí být jmenováni minimálně 3 (tři) komisaři/stewardi, kteří dohlíží
na bezpečnost všech účastníků. Činnost komisařů/stewardů obnáší zejména: zajištění efektivního pohybu
optimálního počtu poníků v prostoru měření, asistenci při identifikaci poníků a sledování poníků
očekávajících druhé měření.
7. Na základě žádosti FEI Veterinárního oddělení nebo Měřících veterinářů musí Organizační výbor a
Veterinární koordinátor v případě potřeby zajistit další administrativní podporu.
V.

Předvádění

1. Pony by měl být k měření předveden Odpovědnou osobou nebo jejím zástupcem (viz Všeobecná pravidla,
článek 118.3). Sbor rozhodčích může výjimečně povolit předvedení ponyho třetí osobě, pokud o to
Odpovědná osoba nebo její zástupce požádá. Pod dohledem komisařů/stewardů přivádí a doprovází
ponyho maximálně 2 osoby; Odpovědná osoba nebo její zástupce a jedna další osoba (majitel, Chef
d´Equipe, týmový veterinář nebo ošetřovatel).
2. Tělo poníka nesmí při předvádění obsahovat žádné zakázané látky ze Seznamu zakázaných látek,
v souladu s pravidly EADCMP.
3. Pony musí být předváděn bezpečným způsobem a kontrolovaně; to obvykle obnáší nauždění. Pony
předvedený k měření s udidlem musí v průběhu měření stát na volné otěži. Veškeré vybavení, použité při
předvádění, musí být v souladu s FEI Kodexem chování a jeho použití je na uvážení Sboru rozhodčích.
4. Než dojde k měření, měl by pony být v uvolněné pozici a stát rovně, s váhou na všech čtyřech
končetinách. Hlava a tělo ponyho musí být v přirozené pozici.
5. Pony musí být k měření předveden s podkovami, se kterými bude soutěžit. Po provedeném měření nesmí
dojít k výměně podkov nebo využití služeb podkováře.
Pokud vyvstane nutnost vyměnit před soutěží podkovy na základně žádosti Odpovědné osoby, musí být
tato žádost schválena a podepsána Sborem rozhodčích a Veterinárním delegátem. Odsouhlasená
podkovářská práce se musí odehrát pouze v určeném prostoru. Pokud nemá Odpovědná osoba písemný
souhlas nebo se podkovářské práce odehrávají mimo určený prostor, Sbor rozhodčích ponyho
diskvalifikuje.
Jakékoliv změny podkování provedené po měření mohou být dle zvážení Sboru rozhodčích důvodem
k přeměření. V případě, že při přeměření dojde k rozdílnému výsledku než při prvním měření, je brána
v úvahu vyšší hodnota.
6. Na mezinárodních soutěžích pony se jakákoliv podkovářská práce musí odehrávat pouze v k tomu
určeném prostoru. Pokud není tato podmínka dodržena, pony bude ze soutěže diskvalifikován.
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VI.

Postup při měření

1. Organizační výbor musí zajistit pro Měřící veterináře startovní listinu se jmény a čísly FEI pasu/ID všech
pony přihlášených na závody.
2. Měřící veterinář identifikuje ponyho podle pasu, případně mikročipu.
3. Měřící veterinář posoudí vzhled kohoutku. Pony s abnormálně vypadajícím kohoutkem nebude připuštěn
k měření.
4. Míra se bere v nejvyšším místě kohoutku, tj. hned nad páteřním koncem (většinou) 5. hrudního obratle,
který se najde v případě nutnosti pohmatem před měřením. Každého ponyho změří po sobě dva
veterináři FEI. Pokud se naměřené výšky liší, nižší hodnota z obou je definitivní.
5. Po měření je pony buď:
a) „Measured In“ – způsobilý soutěžit, nebo
b) „Measured Out“ – nezpůsobilý soutěžit.
6. Pokud je pony změřen jako nezpůsobilý, Měřící veterinář informuje Odpovědnou osobu (nebo jejího
zástupce) pomocí žádosti o přeměření (Second Measurement Notification Form). Poníci musí být
předvedeni k přeměření maximálně do 60 minut od prvního měření.
7. Měřící veterinář musí vést seznam nezpůsobilých pony s jejich naměřenou výškou.
8. Po dobu mezi prvním měřením a přeměřením musí být pony pod dohledem FEI komisaře/stewardy a
nejsou povoleny jakékoliv podkovářské práce. Povolen je lehký pohyb.
9. Druhé měření provede ten samý Měřící veterinář, který provedl prvotní měření. Poník může být
předveden pouze k jednomu přeměření, žádná další měření nebudou na závodech prováděna.
10. Pokud je i po přeměření pony nezpůsobilý, Měřící veterinář informuje Odpovědnou osobu, Sbor
rozhodčích a Veterinárního delegáta.
11. Měřící veterinář musí uvést do pasu poníka na identifikační stránku červeně „Measured Out – Pending
an Appeal“ s udáním data, závodů, svým podpisem a razítkem. Kopie identifikační stránky musí být
zaslána do 72 hodin na FEI Veterinární oddělení.
12. Poníci, kteří jsou i po přeměření nezpůsobilí, se nesmí účastnit žádných FEI pony závodů, dokud není
provedeno přeměření po odvolání a pony je uznán jako způsobilý.
13. Měřící veterinář musí ve své zprávě FEI Veterinárnímu oddělení uvést všechny pony, kteří byli změřeni
s výsledkem nezpůsobilí.
14. FEI Veterinární oddělení informuje příslušnou Národní federaci, že pony neprošel měřením. Národní
federace musí zajistit že pony, kteří nesplnili kritéria měření na FEI závodech nebo mimo závody, nejsou
přihlášeni na žádné další FEI závody až do okamžiku dostupnosti výsledku přeměření, který
potvrdí/vyvrátí status.
15. Jakákoliv osoba, ztěžující práci FEI Měřícího veterináře (včetně fotografování a nahrávání), může být
vykázána z místa měření.
16. Pokud existuje podezření nebo důkaz, že kohoutek ponyho byl upraven umělým zásahem ke snížení
výšky, FEI Veterinární oddělení může vydat potvrzení způsobilosti poníka k měření. FEI Veterinárnímu
oddělení musí být k dispozici úplná klinická historie a důkazy (včetně rentgenu a jiného příslušeného
diagnostického vysvětlení) objasňující výskyt poranění, jizev nebo poškození v oblasti kohoutku, a to
alespoň 6 týdnů před závody. Pony může být změřen jen pokud je Měřícímu veterináři k dispozici toto
vyjádření z FEI Veterinárního oddělení, které potvrzuje, že klinická historie ponyho byla prověřená a je
proto pro měření způsobilý.
VII.

Odmítnutí měření

1. Pokud Odpovědná osoba odmítne předvést ponyho k prvnímu nebo druhému měření, ponymu není
povolen start na jakýchkoliv FEI Pony závodech, dokud nebude změřen.
2. Pokud Odpovědná osoba odmítne předvést ponyho k prvnímu nebo druhému měření, Měřící veterinář
musí informovat Sbor rozhodčích, který zaznamená do pasu poníka na identifikační stránku červeně
„Refusal to present for Pony Measuring – Pony ineligible for FEI Pony Events“ s udáním data a závodů.
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Měřící veterinář, nebo v jeho nepřítomnosti Sbor rozhodčích, musí zaslat kopii identifikační stránky do
72 hodin na FEI Veterinární oddělení.
3. Měřící veterinář musí informovat FEI Veterinární oddělení o jakémkoliv případu odmítnutí měření ve své
zprávě.
4. FEI Měřící veterinář může odmítnout ponyho změřit, pokud:
a) Odpovědná osoba/její zástupce nebo další osoba ruší nebo ztěžuje jeho práci, např. ovlivňuje
přirozený postoj ponyho;
b) Odpovědná osoba nebo její zástupce uplatňuje zbytečnou sílu;
c) považuje ponyho za nezměřitelného (pony je neklidný, nebo cíleně snižuje při postoji svou výšku);
d) pokud existuje podezření nebo důkaz, že kohoutek ponyho byl upraven umělým zásahem ke snížení
výšky.
5. Měřící veterinář musí ve své zprávě informovat FEI Veterinární oddělení o jakémkoliv případu odmítnutí
měření.
6. Pokud odmítne Měřící veterinář ponyho změřit, musí Sbor rozhodčích do pasu poníka, na identifikační
stránku, červeně zaznamenat „Refusal to Measure“ s udáním data a závodů a důvodu odmítnutí. Měřící
veterinář, nebo v jeho nepřítomnosti Sbor rozhodčích, musí zaslat kopii identifikační stránky do 72 hodin
na FEI Veterinární oddělení.
7. Měřící veterinář musí ve své zprávě informovat FEI Veterinární oddělení o všech pony, které odmítne
změřit.
VIII.

Změření mimo závody

1. Pony, který:
a) vypadá, že přesahuje povolenou výšku na závodech, kde neprobíhá formální měření; nebo
b) budí podezření, že jeho kohoutek byl upraven umělým zásahem ke snížení výšky
může být podroben „měření mimo závody“.
2. Písemnou žádost o změření mimo závody zašle Sbor rozhodčích nebo Veterinární delegát FEI
Veterinárnímu oddělení do 72 hodin od rozhodnutí na závodech.
3. FEI má právo požádat o měření mimo závody. Pokud žádost schválí FEI Veterinární oddělení, měření
mimo závody musí proběhnout co nejdříve, maximálně pak v průběhu 6 týdnů od obdržení písemné
žádosti. V tomto období musí být pony kdykoliv k dispozici.
4. FEI Veterinární oddělení informuje o termínu měření mimo závody Odpovědnou osobu a Národní
federaci. Pony se nesmí účastnit žádných FEI závodů, dokud měření mimo závody neproběhne.
5. Pokud Odpovědná osoba z jakéhokoliv důvodu zruší nebo odloží termín měření mimo závody, bude jí
naúčtováno 500 (pětset) CHF.
6. Měření mimo závody provádí 2 (dva) Měřící veterináři v souladu s Článkem 1088 nebo v souladu s Články
1082-1086 na základě rozhodnutí FEI.
7. Průběhu celého měření mimo závody musí být přítomna Odpovědná osoba nebo její zástupce.
8. Národní federace musí zajistit vhodnou podložku pro měření, popsanou v Článku 1014. Pokud není
kvalita podložky uspokojivá, Měřící veterinář může měření odmítnout.
9. Náklady spojené s měřením mimo závody hradí FEI. Zahrnují dopravu, ubytování, stravu a poplatky pro
dva Měřící veterináře, náklady na analýzu vzorků prováděných FEI schválenou laboratoří, použití vhodné
měřící podložky a další související náklady. V případě, že Národní federace zajistí neuspokojivou měřicí
podložku, všechny výše uvedené náklady budou účtovány Národní federaci. Odpovědná osoba si své
náklady hradí sama.
10. Pony musí být podle určení Měřícího veterináře v dobrém fyzickém stavu (např. vhodná délka kopyt,
zdravé nohy) a jeho tělo neobsahuje žádné látky, uvedené v seznamu Zakázaných látek. V případě, že
Pony není v dobrém fyzickém stavu nebo pokud se vztahují některá z ustanovení uvedených v Článku
1086, může Měřící veterinář odmítnout poníka změřit.
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11. Výška poníka bez podkov v kohoutku nesmí překročit 148 cm.
12. Pokud se dvě naměřené výšky liší, nižší hodnota z obou je definitivní a závazná; žádné další měření není
povoleno. Bezprostředně po měření mimo závody může být poník podroben odběru vzorků (pouze krve)
dle EADCMP.
13. Měřící veterinář musí uvést do pasu poníka na identifikační stránku červeně s udáním data měření:
a) “Out-of-Competition Measurement – Pony Measured In”(měření mimo závody - způsobilý); nebo
b) “Out-of-Competition Measurement - Pony Measured Out” (měření mimo závody - nezpůsobilý).
14. Měřící veterináři musí zaslat kopii identifikační stránky FEI Veterinárnímu oddělení spolu se zprávou o
měření mimo závody do 72 hodin od ukončení měření.
15. Poníci, kteří jsou po měření mimo závody uznáni způsobilými, se mohou v budoucnosti účastnit FEI Pony
závodů.
16. Poníci, kteří jsou po měření mimo závody nadále označeni jako nezpůsobilí, se nesmí v budoucnosti
účastnit FEI Pony závodů, dokud neproběhne odvolání a pony není uznán způsobilým.
17. FEI Veterinární oddělení informuje Národní federaci o výsledcích měření mimo závody.
18. Žádné zpětné úpravy výsledků závodů nejsou po měření mimo závody povoleny.
19. Národní federace musí zajistit, aby se pony, kteří jsou po měření mimo závody nadále označeni jako
nezpůsobilí, neúčastnili žádných dalších FEI pony závodů, dokud není provedeno přeměření po odvolání
a ponyho status je změněn.
20. Pokud není pony při měření uznán jako způsobilý, nelze se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Pony může
být přeměřen v rámci mimořádného měření (Článek 1088) nebo FEI běžného měření (Články 1082-1086).
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PŘÍLOHA III - PŘEHLED VETERINÁRNÍCH FUNKCIONÁŘŮ NA FEI ZÁVODECH
DISCIPLÍNY SKOKY, DREZURA, PARADREZURA, VŠESTRANNOST, SPŘEŽENÍ, PARASPŘEŽENÍ, REINING, VOLTIŽ
FEI ZÁVODY

CIM (VIZ PŘÍLOHA E
VŠEOB. PRAVIDEL)

CI
CHILDRENS CLASSICS
FINÁLE CHALLENGE
REG. MISTROVSTVÍ

CIO (VIZ POZN. 3)

FEI FINÁLE SVĚT. POH.

VET. FUNKCIONÁŘI

MINIM. TŘÍDA

SVĚTOVÉ JEZDECKÉ HRY

OLYMPIJSKÉ A
PARALYMPIJSKÉ HRY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

(VIZ POZN. 1)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1 (VIZ POZN. 2)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

(VIZ POZN. 1)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1

FEI

OFICIÁLNÍ VET. 2. TŘÍDY*

DALŠÍ VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 2. TŘÍDY*

VET. KOORDINÁTOR

OFICIÁLNÍ VET. 1. TŘÍDY*

VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 3. TŘÍDY*

DALŠÍ VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 2. TŘÍDY*

VET. KOORDINÁTOR

OFICIÁLNÍ VET. 1. TŘÍDY*

ZAHR. VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 3. TŘÍDY*

DALŠÍ VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 3. TŘÍDY*

VET. KOORDINÁTOR

OFICIÁLNÍ VET. 1. TŘÍDY*

ZAHR. VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 4. TŘÍDY*

DALŠÍ VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 3. TŘÍDY*

VET. KOORDINÁTOR

OFICIÁLNÍ VET. 1. TŘÍDY*

ZAHR. VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VET. 4. TŘÍDY*

1 NA VET. KOMISI

FEI

PREZIDENT VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VET. 4. TŘÍDY*

1 NA VET. KOMISI

FEI

ČLENOVÉ VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VET. 3. TŘÍDY*

(VIZ POZN. 4)

FEI

VET. KOORDINÁTOR

OFICIÁLNÍ VET. 1. TŘÍDY*

ZAHR. VET. DELEGÁT

KONTINENTÁLNÍ HRY
REGIONÁLNÍ HRY

JMENOVÁNÍ

VET. DELEGÁT

MISTROVSTVÍ SVĚTA
KONTINENT. MISTROV.

POČET

MINIMÁLNĚ 2

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1

FEI

MINIMÁLNĚ 2

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

OFICIÁLNÍ VET. 4. TŘÍDY*

1

FEI

PREZIDENT VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VET. 4. TŘÍDY*

1

FEI

ČLENOVÉ VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VET. 3. TŘÍDY*

MINIMÁLNĚ 1

FEI

VET. KOORDINÁTOR

OFICIÁLNÍ VET. 1. TŘÍDY*

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

POZN. 1: DALŠÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁTI MOHOU BÝT JMENOVÁNI NA ZÁVODY S VELKÝM POČTEM ÚČASTNÍKŮ. FEI VETERINÁRNÍ ODDĚLENÍ SI
VYHRAZUJE PRÁVO POŽÁDAT O JMENOVÁNÍ DALŠÍCH VETERINÁRNÍCH DELEGÁTŮ.
POZN. 2: NA ZÁVODY, KDE PROBÍHÁ SOUBĚŽNĚ NĚKOLIK SOUTĚŽÍ RŮZNÝCH DISCIPLÍN MOHOU BÝT JMENOVÁNI DALŠÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁTI.
POZN. 3: VIZ PRAVIDLA DISCIPLÍNY CO SE TÝKÁ POŽADAVKŮ NA NÁRODNÍ POHÁR VE VŠESTRANNOSTI A ČLÁNEK 1120.1 S VÝJIMKOU PRO
VOLTIŽ.
POZN. 4: POČET ČLENŮ VETERINÁRNÍ KOMISE JE PRO KAŽDÉ SVĚTOVÉ JEZDECKÉ HRY URČEN.
*PLATÍ OD 1. LEDNA 2022.
Strana 80
Veterinární pravidla 2021

PREZIDENT VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ČLENOVÉ VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘI
ENDURANCE 2. TŘÍDY

MIN. 2 + 1 NA 20

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

PREZIDENT OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ČLENOVÉ OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

POVOLENÍ OŠETŘUJÍCÍ

1 NA 50

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

VET. KOORDINÁTOR

OŠETŘUÍCÍ VET. ENDURANCE
2. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ZAHR. VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

PREZIDENT VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ČLENOVÉ VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘI
ENDURANCE 2. TŘÍDY

MIN.1 + 1 NA 20

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

PREZIDENT OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ČLENOVÉ OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

POVOLENÍ OŠETŘUJÍCÍ

1 NA 50

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

VET. KOORDINÁTOR

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 2. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ZAHR. VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

FEI (POKUD JE VÍCE NEŽ 20
PŘIHLÁŠENÝCH)

PREZIDENT VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

FEI (POKUD JE VÍCE NEŽ 20
PŘIHLÁŠENÝCH)

ČLENOVÉ VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘI
ENDURANCE 2. TŘÍDY

MIN. 1 + 1 NA 20

PREZIDENT OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

ČLENOVÉ OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

POVOLENÍ OŠETŘUJÍCÍ

VET. KOORDINÁTOR

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 2. TŘÍDY

CEI1*
REGIONÁLNÍ
MISTROVSTVÍ (VIZ POZN.

5,6 A 8)

CEI 2* (VIZ POZN. 5, 6 A
8)

CEI 3* (VIZ POZN. 5, 6,
7, 8 A 9)

VETERINÁŘI

VETRINÁŘI

VETRINÁŘI

PŘIHLÁŠENÝCH

PŘIHLÁŠENÝCH

PŘIHLÁŠENÝCH

PŘIHLÁŠENÝCH

PŘIHLÁŠENÝCH

1 NA 30
PŘIHLÁŠENÝCH

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI
FEI (POKUD JE VÍCE NEŽ 20
PŘIHLÁŠENÝCH)
ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI
ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

POZN. 5: POVOLENÍ OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘI MOHOU BÝT JMENOVÁNI JAKO ČLENOVÉ OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ KOMISE V REGIONU/ZEMI
S NEDOSTATEČNÝM POČTEM UZNANÝCH OŠETŘUJÍCÍCH VETERINÁŘŮ ENDURANCE, JINAK MAJÍ PŘEDNOST OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘI ENDURANCE 2.
TŘÍDY

POZN. 6: PREZIDENT NEBO ČLEN OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ KOMISE MŮŽE BÝT JMENOVÁN VETERINÁRNÍM KOORDINÁTOREM.
POZN. 7: MINIMÁLNĚ POLOVINA VETERINÁRNÍ KOMISE (VČETNĚ PREZIDENTA A ZAHRANIČNÍHO VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA) MUSÍ BÝT
„ZAHRANIČNÍ“, V SOULADU S PRAVIDLY VYTRVALOSTI.
POZN. 8: FEI SI VYHRAZUJE PRÁVO JMENOVAT PREZIDENTA VETERINÁRNÍ KOMISE A ZAHRANIČNÍHO VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA NA VŠECH
ZÁVODECH CEI (BEZ OHLEDU NA POČET HVĚZD). TAM KDE NENÍ VYŽADOVÁNO JMENOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA, MUSÍ
JEHO ROLI ZASTAT HLAVNÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁT.
POZN. 9: ALESPOŇ POLOVINA ČLENŮ VETERINÁRNÍ KOMISE MUSÍ BÝT OFICIÁLNÍMI VETERINÁŘI ENDURANCE 3. TŘÍDY NEBO VYŠŠÍ.
POZN. 10: ALESPOŇ POLOVINA ČLENŮ VETERINÁRNÍ KOMISE MUSÍ BÝT OFICIÁLNÍMI VETERINÁŘI ENDURANCE 4. TŘÍDY A POLOVINA ČLENŮ
OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ KOMISE MUSÍ BÝT OŠETŘUJÍCÍMI VETERINÁŘI ENDURANCE 4. TŘÍDY.
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REGIONÁLNÍ HRY
KONTINENTÁLNÍ
MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ SENIORŮ,
JUNIORŮ, MLADÝCH
JEZDCŮ NEBO MLADÝCH
KONÍ (VIZ POZN. 6, 7 A

10)

SVĚTOVÉ JEZDECKÉ HRY
SVĚTOVÁ MISTROVSTVÍ

(VIZ POZN. 6, 7 A 10)

ZAHR. VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 4. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

PREZIDENT VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 4. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ČLENOVÉ VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘI
ENDURANCE 3. TŘÍDY

MIN. 3 + 1 NA 15

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

PREZIDENT OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 4. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ČLENOVÉ OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘI
ENDURANCE 3. TŘÍDY

MIN. 1 + 1 NA 20

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

VET. KOORDINÁTOR

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

ZAHR. VET. DELEGÁT

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 4. TŘÍDY

1

FEI (POKUD JE VÍCE NEŽ 20
PŘIHLÁŠENÝCH)

PREZIDENT VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 4. TŘÍDY

1

FEI (POKUD JE VÍCE NEŽ 20
PŘIHLÁŠENÝCH)

ČLENOVÉ VET. KOMISE

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘI
ENDURANCE 3. TŘÍDY

MIN. 3 + 1 NA 15

PREZIDENT OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 4. TŘÍDY

1

ČLENOVÉ OŠETŘUJÍCÍ
VET. KOMISE

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

MIN. 1 + 1 NA 20

VET. KOORDINÁTOR

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ
ENDURANCE 3. TŘÍDY

1

PŘIHLÁŠENÝCH

PŘIHLÁŠENÝCH

PŘIHLÁŠENÝCH

PŘIHLÁŠENÝCH

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI
FEI (POKUD JE VÍCE NEŽ 20
PŘIHLÁŠENÝCH)
ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI
ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE
SOUHLASEM FEI

POZN. 6: PREZIDENT NEBO ČLEN OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ KOMISE MŮŽE BÝT JMENOVÁN VETERINÁRNÍM KOORDINÁTOREM.
POZN. 7: MINIMÁLNĚ POLOVINA VETERINÁRNÍ KOMISE (VČETNĚ PREZIDENTA A ZAHRANIČNÍHO VETERINÁRNÍHO DELEGÁTA) MUSÍ BÝT
„ZAHRANIČNÍ“, V SOULADU S PRAVIDLY VYTRVALOSTI.
POZN. 10: ALESPOŇ POLOVINA ČLENŮ VETERINÁRNÍ KOMISE MUSÍ BÝT OFICIÁLNÍMI VETERINÁŘI ENDURANCE 4. TŘÍDY A POLOVINA ČLENŮ
OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ KOMISE MUSÍ BÝT OŠETŘUJÍCÍMI VETERINÁŘI ENDURANCE 4. TŘÍDY.
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