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Anotácia 

 

Toto vydanie je platné ako pravidlá jazdeckého športu Slovenskej jazdeckej federácie 
(SJF) od 1. marca 2023. 

Všetky pravidlá, predpisy alebo iné texty, týkajúce sa rovnakého predmetu, vydané pred 
týmto dátumom, strácajú platnosť. 

Pravidlá sú obsahovým prekladom medzinárodných pravidiel FEI General Regulations, 
24. vydania, platného od 1. januára 2020 a zmien platných od 1. januára 2023. 

Názvy kapitol, článkov a odstavcov, týkajúce sa nepreložených častí sú zapísané s 
odkazom do spomenutých originálnych pravidiel FEI. V prípade rozporu textu originálu 
a prekladu je rozhodujúci text originálu. 

◆ Doplnky k pravidlám, ktoré platia len pre národné súťaže sú písané týmto typom písma 
a označené symbolom  ◆.   
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Všeobecné ustanovenia  FEI 
 
Od dátumu publikácie tohto vydania Všeobecných pravidiel strácajú všetky ostatné texty 
týkajúce sa rovnakého predmetu (predchádzajúce vydania, oficiálne protokoly, Bulletiny alebo 
iné dokumenty), vydané pred týmto dátumom, platnosť. 
 
 

◆ Všeobecné ustanovenia  SJF 
 
1. Súťaže v jazdeckom športe na území celej Slovenskej republiky riadi Slovenská      

(národná) jazdecká federácia  (SJF). 
 
2. Slovenská jazdecká federácia bola v roku 1993 registrovaná ako riadny člen 

Medzinárodnej jazdeckej federácie FEI po rozdelení Československa. Pôvodná 
Československá jazdecká federácia bola členom FEI od roku 1927. 

 
3. Všeobecné pravidlá, pravidlá jednotlivých disciplín jazdeckého športu a Veterinárne 

pravidlá v SJF vychádzajú z pravidiel a predpisov FEI, ktoré sú doplnené odlišnosťami a 
doplnkami. V texte sú tieto úpravy označené  symbolom  ◆ a odlíšené iným typom písma 
- kurzívou. 

 
4. Snahou SJF je nemeniť pôvodný text medzinárodných Všeobecných pravidiel. Preto je 

prevzaté ich plné znenie. Pojem medzinárodné preteky (súťaže) je nutné chápať 
vo Všeobecných pravidlách SJF ako národné preteky (súťaže), pokiaľ sa v texte neuvádza 
inak. 

 
5. Všetci členovia SJF sú povinní dodržiavať pravidlá a predpisy jazdeckého športu v zmysle 

Stanov SJF. 
 
6. Vydávanie pravidiel, ich doplnkov a predpisov prislúcha výlučne do kompetencie 

Predsedníctva SJF na návrh príslušných komisií SJF. Oficiálny výklad pravidiel potom do 
kompetencie Predsedníctva SJF. 

 
7. Výkonnú funkciu generálneho sekretára na národnej úrovni zabezpečuje generálny           

sekretár SJF. 
 
8. Všetky uvedené prílohy Všeobecných pravidiel, špeciálnych pravidiel jednotlivých        

disciplín a Veterinárnych pravidiel sú záväzné. 
 
9. Schválený rozpis pretekov, technická porada, alebo rozhodnutie hlavného rozhodcu            

môžu iba upresniť vlastný priebeh súťaží poriadaných pretekov, ale v žiadnom            
prípade nemôžu byť v rozpore so Všeobecnými pravidlami a pravidlami jednotlivých            
disciplín. 
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Úvod   
 
 
Článok 100    Všeobecné a športové pravidlá 
 
1. Všeobecné pravidlá (VšP) boli ustanovené s cieľom umožniť jednotlivým pretekárom a 

družstvám z rôznych národných federácií  (NF)  súťažiť na pretekoch za spravodlivých a 
rovnocenných podmienok, pričom blaho koňa musí byť prvoradé. Na FEI Majstrovstvách 
sveta alebo kontinentu vo viacerých disciplínach, OV musí poskytnúť rovnaké výhody 
a podmienky pre všetkých zúčastnených pretekárov a kone, napr. v súvislosti s dopravou, 
ubytovaním, stravou atď. 

  
2. Všeobecné pravidlá  a športové pravidlá riadia všetky medzinárodné jazdecké preteky 

organizované národnými federáciami, Medzinárodnou jazdeckou federáciou (FEI) alebo jej 
menom.  

 
3. Vydanie Všeobecných pravidiel spadá do právomoci Valného zhromaždenia FEI. 
 
4. Športové pravidlá schvaľuje Valné zhromaždenie FEI . Do právomoci Výkonného výboru 

FEI (VV FEI) spadá vydávanie športových pravidiel pre dlhodobé súťaže, pravidlá 
jazdeckých súťaží na Olympijských hrách a Paralympijských hrách.  

 
5. Aby mohol VV FEI podať návrh na prijatie novej jazdeckej disciplíny Valným zhromaždením 

FEI, a aby sa táto disciplína mohla riadiť týmito Všeobecnými pravidlami, je nutné, aby ju 
praktizovalo najmenej 30 NF z najmenej 4 zemepisných skupín, s celkovou účasťou 
najmenej 10000 pretekárov. V tejto disciplíne musí byť tiež obsiahnutá skutočná 
spolupráca medzi pretekárom a koňom na vysokom stupni tréningu, musí rešpektovať 
klasické jazdecké myšlienky, plniť štandard FEI a plne rešpektovať prospech koňa; 

 
6. Stanovy FEI, Všeobecné pravidlá a športové pravidlá sa týkajú medzinárodných pretekov 

a/alebo súťaží, ako je uvedené v Kapitole I. 
 
7. Zodpovednosť národných federácií: 
 

7.1 Zabezpečiť, aby blaho koňa bolo prvoradé a nepodliehalo súťažným a komerčným 
vplyvom; 

7.2 Zabezpečiť aby jej všetky subjekty a organizačné výbory dodržiavali Všeobecné a 
športové pravidlá pri organizácii pretekov a súťaží, 

7.3 Národné federácie sú zodpovedné za to, aby organizačné výbory (OC) dodržiavali 
všetky Stanovy, Všeobecné a športové pravidlá, včítane plnenia všetkých finančných 
záväzkov plynúcich z pracovného vzťahu medzi FEI, NF a OC.  OC by mali zhodnotiť 
mieru zodpvednosti spojenú s právnymi záväzkami a zárukami na vyplatenie 
finančných cien. 

7.4 NF kontroluje prácu OC pri riadení pretekov a zabezpečuje zaslanie návrhov rozpisov 
na FEI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Všobecné pravidlá SJF, 15. vydanie 2023                      9/100 

 
 
 
Kapitola I    Preteky  a  súťaže 
 
 
Článok 101    Národné preteky (CN) 
 
1. Národné preteky (CN) sú určené národným pretekárom, ktorí sa ich môžu zúčastniť 

v súlade s pravidlami svojej národnej federácie. Zahraniční pretekári sa ich môžu zúčastniť 
iba v súlade s príslušnými zákonmi a s nižšie uvedenými odstavcami 2 a 3 alebo v súlade 
s článkom 119. 

 
2. Jednotliví zahraniční pretekári, okrem „pretekárov žijúcich v zahraničí“, (čl. 119.6) sa môžu 

národných pretekov zúčastniť za predpokladu, že obdržali od svojej národnej federácie a 
od národnej federácie poriadajúceho Organizačného výboru písomný súhlas. V tomto 
súhlase musí byť uvedená presná doba, na ktorú bol súhlas vystavený a NF musí písomne 
oznámiť výkonnosť pretekárov, aby mohli štartovať na pretekoch primeranej úrovne. 

 
3.  

3.1 Ak sa nepočítajú pretekári „žijúci v zahraničí“ (čl. 119.6), môže byť počet 
zúčastnených štátov na pretekoch viac ako 4 a/alebo počet zahraničných pretekárov 
viac ako 15, pokiaľ sa jedná o malé preteky kategórie CIM. Pokiaľ sa za daných 
podmienok uskutočnia preteky CN, nebudú za ne pridelené žiadne body do rebríčkov 
a kvalifikácií.  

 
3.2 Akékoľvek iné CN s počtom zúčastnených štátov na viac ako 4 a/alebo počtom 

zahraničných pretekárov viac ako 15 (nepočítajú sa pretekári „žijúci v zahraničí“, čl. 
119.6) nie sú povolené. Pokiaľ sa za daných podmienok uskutočnia preteky CN, 
nebudú za ne pridelené žiadne body do rebríčkov a kvalifikácií. Navyše po konzultácii 
s NF, OV môže byť predmetom ďaľších sankcií, včítane pokuty vo výške 
zodpovedajúcej previneniu, okolnostiam jeho vzniku ako aj výške peňažných výhier 
na pretekoch.  

 
4. Všetky ostatné preteky, na ktorých sa môžu zúčastniť zahraniční pretekári, musia byť 

klasifikované ako CI. 
 

5. ◆  Národné jazdecké preteky  -  definícia: 
 

Za jazdecké preteky je nutné považovať všetky verejné športové akcie s jazdeckými 
súťažami, ktoré sa riadia pravidlami a predpismi SJF a na ktorých sa  akýmkoľvek 
spôsobom vyhodnocuje poradie pretekárov alebo koní, sú vyhlasované výsledky, ktoré 
môžu (ale nemusia) byť spojené s odovzdávaním stužiek a/alebo cien. Jazdecké preteky 
musia byť zapísané v kalendári pretekov na príslušný rok a schválené zodpovedajúcim 
riadiacim orgánom SJF. Zodpovedajúci riadiaci orgán schvaľuje aj usporiadanie 
jazdeckých pretekov nezaradených do kalendára a to  vo všetkých mimoriadných a 
opodstatnených prípadoch; 
 
Priznanie štatútu pretekov kategórie CN je výhradne v právomoci národnej jazdeckej 
federácie SJF. Okrem týchto pretekov sa môžu konať ďalšie preteky bez označenia. 

 
◆  Neschválené jazdecké preteky  -  definícia: 

 
Za neschvalené jazdecké preteky je nutné považovať všetky jazdecké preteky a 
organizované tréningy s vyhodnocovaním poradia pretekárov alebo koní, ktoré neboli 
riadne schválené (povolené) zodpovedajúcim riadiacim orgánom SJF; 
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Účasť členov SJF na neschválených pretekoch v ľubovoľnej licentovanej funkcii                  
(včítane usporiadateľa) sa považuje za veľmi závažný priestupok proti pravidlám a 
predpisom. 
 
 

Článok 102    Medzinárodné preteky  (CI) 
 
1. Medzinárodné preteky (CI) musia byť organizované v súlade so Stanovami FEI, 

Všeobecnými pravidlami, športovými pravidlami, včítane špeciálnych predpisov ohľadne 
pozývania pretekárov, stanovených príslušnou technickou komisiou  a môžu byť otvorené 
pre pretekárov všetkých národných federácií. 

 
2. Preteky CI sú určené prednostne jednotlivcom. Je však možné usporadúvať neoficiálne 

súťaže družstiev skladajúcich sa najviac zo 4 členov národnej či štátnej príslušnosti, ale 
nikdy nesmú byť tieto súťaže označované ako „Pohár národov“. 

 
3. Všetci pozvaní alebo nominovaní pretekári na medzinárodné preteky musia byť prihlásení 

prostredníctvom NF. Všetky prihlášky podané v súlade s príslušnými športovými pravidlami 
a rozpisom pretekov musí OC akceptovať. OC nesmie akceptovať iné prihlášky. 

 
4. Rozpis pretekov CI musí stanoviť celkový počet pozvaných zahraničných pretekárov a 

koní. 
 
5. Doporučuje sa zvážiť pozvanie pretekárov z iných regiónov, než z regiónu, v ktorom sa 

preteky CI konajú. 
 
6. Preteky CI sa klasifikujú podľa čiastky výhier a/alebo podľa iných kriterií včítane 

štartovného, stanovených príslušnou technickou komisiou a schválených VV FEI. 
 

7. NF nesmie byť povolené organizovať ani tolerovať preteky CI mimo jej oblasti pôsobnosti. 
 
 
Článok 103    Oficiálne medzinárodné preteky (CIO) 
 
1. Oficiálne medzinárodné preteky  (CIO)  sú preteky, na ktoré majú národné federácie vyslať 

svojich vybraných reprezentačných jednotlivcov a družstvá. Musia byť usporiadané 
v súlade so Stanovami FEI, Všeobecnými a športovými pravidlami.  

 
2. Súčasťou pretekov CIO musí byť oficiálna súťaž družstiev a jednotlivcov v súlade so 

športovými pravidlami danej disciplíny. 
 
3. V Európe môže každá národná federácia v jednom kalendárnom roku v každej jazdeckej 

discipline usporiadať iba jedny preteky CSIO pre seniorov, pokiaľ VV FEI nerozhodne inak. 
 
4. CIO v inej vekovej kategórii a mimo Európu aj v kategórii seniorov musí počet CIO 

špecificky schváliť VV FEI na odporúčanie príslušnej technickej komisie. 
 

5. NF nesmie byť povolené organizovať ani tolerovať preteky CIO mimo jej oblasti pôsobnosti. 
 
 
Článok 104    FEI majstrovstvá 
 
1. FEI Majstrovstvá sveta 

 
1.1 FEI Majstrovstvá sveta seniorov sú otvorené všetkým NF a môžu byť organizované 

nasledovne: 
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1.1.1 pre skoky drezúru a všestrannú spôsobilosť: v párnych rokoch medzi letnými 
olympijskými hrami; 

1.1.2 pre vytrvalosť, voltíž a parazáprahy: každý párny rok; 

1.1.3 pre záprahy: každý rok; 

1.1.4 pre paradrezúru: každý párny rok medzi letnými olympijskými hrami;. 

1.2 Ak športové pravidlá príslušnej disciplíny nestanovujú inak, v definitívnych 
prihláškach na FEI Majstrovstvá sveta dospelých musí byť zastúpených najmenej 9 
NF, aby boli považované za majstrovstvá; 

1.3 Ak športové pravidlá príslušnej disciplíny nestanovujú inak, v definitívnych 
prihláškach na FEI Majstrovstvá sveta iných kategórií musí byť zastúpených najmenej 
6 NF, aby boli považované za majstrovstvá; 

1.4 FEI majstrovstvá sveta môžu byť organizované aj v iných rokoch ako bolo uvedené, 
pokiaľ to schválil VV FEI; 

1.5 Valné zhromaždenie môže tiež rozhodnúť o usporiadaní FEI Majstrovstiev sveta  ako 
Svetových jazdeckých hier - World Equestrian Games (WEG) v rovnakom časovom 
období a na rovnakom mieste. 

 
2. FEI Kontinentálne majstrovstvá 

2.1 Seniori: 

2.1.1 FEI kontinantálne majstrovstvá seniorov v každej disciplíne, ktorých sa môžu 
zúčastniť všetky národné federácie v medziach schválených noriem 
príslušného kontinentu a môžu byť usporadúvané v každom nepárnom roku. 
Ak nestanovia inak pravidlá príslušnej disciplíny, pri prvej prehliadke koní 
musia byť prítomné najmenej 3 družstvá NF alebo regiónov. 

2.1.2 NF Severnej Ameriky a Južnej Ameriky môžu usporiadať samostatné 
kontinentálne majstrovstvá. NF Strednej Ameriky sa môžu zúčastniť buď 
Majstrovstiev Severnej Ameriky alebo Majstrovstiev Južnej Ameriky, ale nie 
oboch; 

 
2.2 Iné vekové kategórie: 

2.2.1 FEI kontinentálne majstrovstvá pre mladých pretekárov, juniorov, pony a deti 
je možné usporadúvať v súlade s Prílohou D. 

2.2.2 V Európe musia byť zastúpené najmenej 6 NF. Mimo Európu sa však 
kontinentálne majstrovstvá môžu konať s akýmkoľvek počtom regionálnych 
družstiev z najmenej 2 NF. Tieto majstrovstvá je možno organizovať v spojení 
s pretekmi CI a to v súlade s podmienkami športových pravidiel pre jednotlivé 
disciplíny; 

2.2.3 FEI kontinentálne majstrovstvá pre mladých pretekárov, juniorov, pony a deti, 
rovnako ako voltížne majstrovstvá a majstrovstvá vo vytrvalostnom jazdení 
môžu byť konané každoročne; 

2.2.4 NF Severnej a Južnej Ameriky môžu tieto majstrovstvá usporadúvať každý 
rok. NF Strednej Ameriky a karibských ostrovov sa môžu zúčastniť buď 
Severoamerických alebo Juhoamerických majstrovstiev, nie však oboch; 

2.2.5 Tituly a medaily budú rozdané zúčastneným pretekárom, jednotlivcom i 
družstvám, príslušného kontinentu podľa ich výkonov. 

 
3. Regionálne majstrovstvá 
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3.1 Regionálne majstrovstvá (ako Stredomorské, Balkánske, Dunajské atď.) sú 
pridelované a riadené FEI regionálnymi skupinami (alebo FEI uznanými 
kontinentálnymi asociáciami so súhlasom príslušnej regionálnej skupiny).  

3.2 Regionálne majstrovstvá sa môžu konať každý rok; 

3.3 Regionálne majstrovstvá sa konajú v súlade s pravidlami a smernicami FEI a 
špecifickými pravidlami príslušnej regionálnej skupiny (alebo kontinentálnej asociácie 
– Pravidlami regionálnych majstrovstiev); 

3.4 Pravidlá regionálnych majstrovstiev odsúhlasuje regionálna skupina (alebo 
kontinentálna asociácia) ako aj FEI. V prípade, že neexistujú pravidlá regionálnych 
majstrovstiev, regionálne majstrovstvá prebiehajú v súlade s príslušnými FEI 
pravidlami a smernicami tak, ako je to uvedené v rozpise pretekov; 

3.5 Rozpisy regionálnych majstrovstiev schvaľuje FEI; 

3.6 Regionálne majstrovstvá sú zaradené do FEI kalendára so zaradením „Regionálne 
majstrovstvá“; 

3.7 Bolo stanovené prechodné obdobie do 1.1.2018, počas ktorého FEI spolupracuje 
s regionálnymi skupinami (a/alebo kontinentálnymi asociáciami) na odovzdaní 
prideľovania a riadenia existujúcich FEI regionálnych majstrovstiev, v súlade 
s podmienkami, schválenými VV FEI. 
 

4. Všeobecné podmienky: 

4.1 Zloženie družstiev a počet jednotlivcov, ktorí sa môžu FEI majstrovstiev zúčastniť, sa 
riadia športovými pravidlami. 

4.2 OC nemôže za žiadnych okolností obmedzovať počet prihlásených kvalifikovaných 
pretekárov a družstiev na FEI majstrovstvá. VV FEI môže obmedziť počet 
prihlásených ak to je potrebné. 

 
 
Článok 105    FEI pomenované preteky, FEI seriály a Seriály 
 
1. FEI pomenované preteky sú FEI majstrovstvá, seriály FEI Svetového pohára, seriály FEI  

Pohára národov a ďalšie preteky, FEI seriály alebo súťaže, ktoré boli ustanovené a/alebo 
schválené VV FEI.  

2. Názov takýchto pretekov musí vždy obsahovať označenie „FEI“. 

3. FEI seriály ako aj akékoľvek iné seriály musia byť schválené VV FEI. 

4. Počet seriálov v danej disciplíne a vekovej kategórii by mal byť obmedzený z dôvodu dobre 
štrukturovaného kalendára pretekov a ochrany koní. 

 
 
Článok 106 Žiadosť o pridelenie FEI pomenovaných pretekov 
 
1. O pridelení usporiadania rozhoduje VV FEI na základe stanoviska príslušnej technickej 

komisie v súlade s týmto článkom. 

2. FEI priebežne zverejňuje časový harmonogram procesov kandidatúry na usporiadanie 
príslušných FEI podujatí (včítane termínov na podanie prihlášky kandidatúry, termínov 
určenia usporiadateľa VV FEI, atď). 

3. V žiadosti na oficiálnom tlačive zaslaným na FEI prostredníctvom NF sa musí OC  zaviazať 
k splneniu FEI pravidiel a predpisov ešte pred rozhodnutím VV FEI o umiestnení pretekov. 
OC a NF musia podpísať zmluvu o usporiadaní FEI pretekov ešte pred ich definitívnym 
pridelením. Dátum konania navrhnutý NF na oficiálnej žiadosti nesmie byť zmenený bez 
súhlasu FEI. 



 

Všobecné pravidlá SJF, 15. vydanie 2023                      13/100 

4. NF nebude pridelené usporiadanie: viac než 1 FEI Majstrovstiev sveta alebo FEI 
kontinentálnych majstrovstiev v olympijských disciplínach pre seniorov v jednom roku, 
pokiaľ VV FEI v záujme jazdeckého športu nerozhodne inak. 

5. NF nebude pridelené usporiadanie 2 po sebe idúcich FEI Majstrovstiev sveta alebo FEI 
kontinentálnych majstrovstiev v tej istej disciplíne pre tú istú kategóriu pretekárov, ak budú 
iné vhodné prihlášky. 

6. Žiadosti o usporiadanie FEI regionálnych majstrovstiev musia obsahovať zoznam 
národných federácii majúcich právo na usporiadanie a všetkých ostatných národných 
federácii pozvaných k účasti, navrhovaný program a stupeň náročnosti súťaží. 

7. Ak nebola podaná vhodná žiadosť v príslušnom čase alebo inom navrhnutom termíne, o  
opätovnom otvorení kandidatúry a vhodnom pridelení môže rozhodnúť VV FEI. 

8. VV FEI má právo povoliť viacročnú kandidatúru na usporiadanie FEI pretekov. 

9. ◆  O pridelení medzinárodných pretekov a majstrovských súťaží v rámci pôsobnosti SJF 
rozhoduje Predsednícvo SJF na návrh športovej komisie. 

 
 
Článok 107    Súťaže 
 
1. Ak športové pravidlá nestanovia inak, môžu byť v rozpisoch všetkých pretekov uvedené 

samostatné súťaže pre nasledujúce kategórie pretekárov: 
 

1.1 Seniori; 

1.2 U25 (pretekári do 25 rokov) 

1.3 Mladí pretekári; 

1.4 Juniori; 

1.5 Pretekári na pony; 

1.6 Deti; 

1.7 Veteráni. 
 
2. Športové pravidlá môžu obsahovať iné samostatné súťaže. 
 
3. V súťažiach, v ktorých môžu štartovať pretekári viac než jednej kategórie, je možno pre 

určenie víťaza každej kategórie rozhodnuť o samostatnej klasifikácii. 
 
4. V súťažiach, v ktorých môžu štartovať pretekári viac než jednej kategórie, sa štartovné 

poradie určuje jediným losovaním. 
 
 
Článok 108    Názvy súťaží 
 
1. Na pretekoch CIM (pozri Prílohu E), názov nesmie obsahovať meno žiadnej krajiny alebo 

regiónu. Na iných pretekoch CI, môže byť meno príslušného národa alebo krajiny so 
súhlasom príslušnej NF použité pre názov jednej súťaže v každej disciplíne. 
Na pretekoch CIO, je uplatňované rovnaké ustanovenie pre jednu súťaž v každej 
disciplíne. 
 

2. Použitie názvu "svetový" alebo mien a názvov kontinentov, regiónov alebo iných skupín 
národov, štátov pre Poháre alebo akýchkoľvek iných klasifikácii, je možné použiť len so 
súhlasom VV FEI.  
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3. Použitie iného mena na názov pretekov alebo niekoľko spojených pretekov (FEI seriál 
a/alebo seriál) podľa definície Prílohy A, konajúcich sa pod jurisdikciou jednej alebo viac 
než jednej NF, vyžaduje súhlas VV FEI. 

 
 
 
Článok 109    Organizácia pretekov 
 
1. V rozpisoch všetkých pretekov CI, CIO, FEI Finále Svetového pohára a FEI majstrovstvách 

musí byť jasne uvedené, že budú prísne dodržiavané stanovy FEI, všeobecné pravidlá a 
športové pravidlá. 
 

2. Medzinárodné preteky sa nikdy nesmú riadiť iba národnými pravidlami. 
 

3. Ak je do pretekov CI začlenená tiež súťaž riadiaca sa národnými pravidlami, športové 
pravidlá FEI vstupujú opäť do platnosti ihneď po vyhlásení výsledkov súťaže riadiacej sa 
národnými pravidlami. 
 

4. Pre preteky, ktoré sú súčasťou FEI seriálu a/alebo seriálu sa aplikujú športové pravidlá 
príslušného seriálu. 
 

5. So súhlasom generálneho sekretára FEI môžu preteky CIO v jednej disciplíne zahŕňať 
preteky CI skladajúce sa zo súťaží v inej disciplíne alebo disciplín. Napríklad preteky CSIO 
možu zahŕňať preteky CDI alebo CAI. V takomto prípade musí byť v rozpise a programe 
jasne uvedené, ktoré súťaže spadajú do ktorých pretekov. 
 

6. Pokiaľ nie je v kvalifikačných alebo hodnotiacich podmienkach FEI stanovené inak, do 2 
dní (disciplíny riadené cez FEI online systém) alebo do 5 dní (ostatné disciplíny) po 
ukončení medzinárodných pretekov musí organizačný výbor informovať FEI a národné 
federácie, ktorých družstvá alebo jednotlivci sa pretekov zúčastnili, o výsledkoch súťaží a 
informáciu o peňažných cenách udelených jednotlivým umiestneným pretekárom a 
družstvám. Výsledky musia byť zaslané vo formáte, špecifikovanom vo schválenom 
rozpise. Navyše, pokiaľ FEI požiada o prenos živých dát, tieto musia byť FEI poskytnuté 
bezplatne. Nedodanie výsledkov a/alebo živých dát a/alebo informácií o peňažných cenách 
v stanovenom termíne a/alebo stanovenom formáte má za následok pri prvom porušení 
varovanie, následne pri každom zopakovaní pokuta 1000 SFr.   

6.1 ◆ Do 3 dní po ukončení pretekov musí usporiadateľ v predpísanom formáte zaslať 
výsledky pretekov na Sekretariát SJF. Za toto odoslanie výsledkov zodpovedá  
usporiadateľ pretekov. Vzor výsledkových listín je prílohou predpisov (Príloha  N6). 

 
7. Rozpisy, oznámenia, pokyny a hlásenia verejného rozhlasu na všetkých medzinárodných 

pretekoch (s výnimkou pretekov CIM, Príloha E) musia byť písané alebo uvádzané 
v národnom a jednom z oficiálnych jazykov FEI - výnimkou sú prípady, kedy všetci 
zúčastnení hovoria rovnakým jazykom.  
 

8. Rozpisy, oznámenia a pokyny na všetkých FEI Majstrovstvách sveta a kontinentov 
seniorov  musia byť uvádzané vedľa národného jazyka tiež v oboch oficiálnych jazykoch 
FEI - výnimkou sú prípady, kedy všetci zúčastnení normálne používajú jeden z oficiálnych 
jazykov FEI.  
 

9. Všetky verejné oznamy na FEI Majstrovstvách sveta a Finále FEI Svetového pohára musia 
byť uvádzané v oficiálnom jazyku FEI. 

 
10. Organizačný výbor medzinárodných pretekov musí zabezpečiť primeranú zdravotnú 

starostlivosť, veterinárnu starostlivosť v súlade s nasledujúcimi podmienkami: 

10.1 Zdravotná služba 
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• prítomnosť personálu, vyškoleného na pohotovostné zdravotné zákroky; 

• primeraný zdravotný pohotovostný akčný plán na evakuáciu, pohotovostný 
zákrok a prevoz zraneného pretekára. OV sa musí riadiť podľa nariadení FEI, 
zverejnených na stránke FEI www.fei.org. 

• ◆  Pri národných pretekoch musí usporiadateľ zaistiť počas trvania všetkých 
súťaží lekársku službu, vrátane sanitky. Táto služba je vykonávaná v súlade 
s predpismi príslušného zdravotníckeho zariadenia.  

10.2 Veterinárna služba: pozri VeP. 

10.3 Športové pravidlá môžu obsahovať dodatočné zdravotné a veterinárne požiadavky, 
ktorých splnenie je povinné.  

 
11. FEI môže od OC medzinárodných pretekov požadovať predloženie dostatočných 

finančných záruk k usporiadaniu FEI pretekov. 
 

12. Súťaž môže byť odložená a/alebo zrušená (pred alebo počas konania) po jednomyselnej 
dohode medzi hlavným rozhodcom, technickým delegátom a predsedom veterinárnej 
komisie a po konzultácii s OV, a to nielen z nepredvídateľných dôvodov, katastrofických 
problémov, extrémnych poveternostných podmienok ale aj z dôvodu nesúladu s pravidlami 
FEI a špecifických situácií ohrozenia blaha alebo bezpečnosti koní, pretekárov, oficiálnych 
funkcionárov a divákov. 

 
13.  

13.1 V súlade s uvedeným hore, Generálny sekretár (GS) FEI má oprávnenie zrušiť 
preteky s okamžitou platnosťou, aj včítane už prebiehajúcich pretekov, pokiaľ: 

• na pretekoch prepukla choroba koní; 

• sa mieste sa vyskytol jeden alebo viac podozrivých prípadov choroby koní; 

• na základe veterinárno/epidemologického odporúčania je zrušenie pretekov 
potrebné k prevencii vypuknutia choroby koní. 

13.2 Rozhodnutie GS je konečné a nie je možné voči nemu odvolanie. 

13.3 Po zrušení pretekov, prítomní FEI činovníci a OV pretekov musia: 

• zabezpečiť, aby všetky aktivity, spojené so súťažami (tréningy, opracovanie 
koní, atď) boli taktiež okamžite zrušené; 

• okamžite uplatňovať opatrenia, stanovené v biobezpečnostnom preventívnom 
pláne (CP/ Contingency Plan), usmernenia FEI a príslušných zdravotno 
/veterinárnych úradov. 

13.4 V súvislosti so zrušením pretekov, legálna právomoc prítomných FEI oficiálnych 
činovníkov (ako aj iých, ktorých môže FEI vymenovať, aby pomáhali brániť šíreniu 
nákazy) pokračuje, aby mali právomoc pôsobiť na mieste ako FEI oficiálni činovníci a 
reprezentovať FEI až do doby, keď FEI usúdi, že ich prítomnosť už nie je potrebná. 
 

14. Pokiaľ je na pretekoch povolená prítomnosť psov, tieto musia byť uviazané na vodítku. 
Každé porušenie tohto článku má za následok pokutu 100 CHF a opakované porušenie 
môže viesť k vykázaniu z areálu pretekov.  

 
 

Článok 110    Rozpis pretekov 
 
1. Každý rok po schválení kalendára FEI zašle Sekretariát FEI prestredníctvom jednotlivých 

národných federácií organizačným výborom všetkých pretekov CIM, CI, CIO, FEI 
majstrovstiev a hier kontrolný formulár k rozpisom týchto pretekov, tak ako sú uvedené vo 
schválenom oficiálnom kalendári pre nasledujúci rok. Organizačný výbor musí vyplnený 

http://www.fei.org/
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formulár zaslať späť svojej národnej federácii v  oficiálnom jazyku FEI. Národná federácia 
musí rozpis skontrolovať a prípadné nezrovnalosti so stanovami FEI, všeobecnými a 
športovými pravidlami opraviť ešte pred tým, ako ich  zašle na FEI. 

1.1 ◆  Športová komisia SJF schvaľuje rozpisy medzinárodných pretekov, všetkých 
majstrovských súťaží, prémiovaných súťaží a seriálov pretekov na úrovni federácie, 
predložené na tento účel určených tlačivách (Príloha N4). Všetky ostatné rozpisy 
schvaľujú príslušné oblastné výbory SJF; 

1.2 ◆  Rozpis daných pretekov musí obdržať príslušný schvaľujúci orgán najneskôr 8 
týždňov pred termínom konania pretekov. 

 
2. Termíny k schváleniu rozpisov: 

2.1 CI preteky 

• Návrh rozpisu musí byť doručený na FEI mimimálne 10 týždňov pred pretekmi. 

• Definitívny rozpis musí byť doručený na FEI mimimálne 4 týždne pred pretekmi. 

2.2 CIM preteky 

Pokiaľ príslušné športové pravidlá neurčujú inak, platia nasledujúce termíny: 

• Návrh rozpisu musí byť doručený na FEI mimimálne 4 týždne pred pretekmi. 

• Definitívny rozpis musí byť doručený na FEI mimimálne 2 týždne pred pretekmi. 

• Ak rozpis schvaľuje NF, musí byť definitívny rozpis doručený na FEI mimimálne 2 
týždne pred pretekmi. 

2.3 Rozpisy schválené a zverejnené FEI musia byť záväzné, ako keby boli súčasťou 
príslušných pravidiel a/alebo predpisov. FEI neschváli nijaký rozpis po termíne 
prihlášok na preteky.  

2.4 Akékoľvek dodatočné zmeny musia byť zobrané do pozornosti a schválené FEI. 
Národné federácie, ktorých sa zmeny týkajú, musia byť informované v čo najkratšom 
termíne. 

 
3. Za výnimočných okolností je možné, so súhlasom organizačného výboru, vedúcich 

družstiev, delegáta hostiteľskej národnej federácie a zboru rozhodcov vykonať zmeny 
v rozpise počas pretekov. Všetky tieto zmeny musia byť čo najskôr oznámené všetkým 
pretekárom a oficiálnym predstaviteľom a zahraničný rozhodca musí informovať 
generálneho sekretára FEI. 
 

4. Každý rozpis musí obsahovať dátum a miesto konania pretekov a dátum uzávierky 
prihlášok. Rozpis musí ďalej obsahovať: 

• Disciplíny, v ktorých sa jednotlivé súťaže budú konať; 

• Program súťaží; 

• Informácie o tom, či sa jedná o súťaže v hale alebo na otvorenom kolbisku; 

• Typ a rozmery opracoviska a súťažného kolbiska; 

• Kategórie, národnosti a iné príslušné údaje o pozvaných pretekároch a koňoch; 

• Poskytované ustajnenie koní a ubytovanie; 

• Hodnotu cien a ich rozdelenie; 

• Národné veterinárne požiadavky a organizačné opatrenia zodpovedajúce 
Veterinárnym predpisom; 

• Či sú povolené stávky; 

• Kódex správania; 
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• Vymedzenie zodpovednosti; 

• Ďalšie dôležité podrobnosti. 
 
5. V rozpise musí byť tiež uvedený čas a miesto začiatku prehliadky alebo prvej prehliadky 

koní. Podľa Veterinárnych pravidiel. 

6. Pokiaľ OV/NF nedodá rozpis medzinárodných pretekov na FEI v stanovenom termíne, 
nasleduje pri prvom porušení varovanie a pri každom zopakovaní pokuta 1000 SFr.   

 
 
Článok 111    Preteky so zapožičanými koňmi 
 
1. Medzinárodné preteky je možné usporadúvať s koňmi zapožičanými hostiteľskou NF. 

 
2. Pre preteky so zapožičanými koňmi platia športové pravidlá ako pre každú disciplínu a 

kategóriu ako aj  rozpis pretekov. 
 

3. Kone musia mať obvyklé uzdenie, ktoré sa nesmie meniť počas pretekov, ak to nedovolí 
alebo nedá pokyn k zmene majiteľ. 
 

4. Podľa pravidiel, ktoré určí organizačný výbor bude umožnené každému pretekárovi, aby si 
na zapožičaného koňa obdržaného losovaním mohol sadnúť aspoň dvakrát po jednej 
hodine. 

4.1 Ak existuje zjavná a jasná nekompatibilita medzi pretekárom a koňom, môže podľa               
zváženia zboru rozhodcov organizačný výbor dodať náhradného koňa. 

 
5. Zodpovedná osoba  je pretekár. V prípade zapožičaného koňa je to tiež pretekár, avšak 

majiteľ alebo osoba, ktorá je obvykle za koňa zodpovedná, môže byť považovaná za ďaľšiu 
zodpovednú osobu. 

 
 
Článok 112    Oficiálny kalendár 
 
1. Generálny sekretár FEI schvaľuje oficiálny kalendár FEI na nasledujúci rok nasledovne, 

pokiaľ príslušné športové pravidlá neurčujú iné termíny. 
 
• do 31. júla preteky CSI 5* a CSIO 5* 

• do 30. novembra ostatné preteky vo všetkých disciplínach 

1.1 ◆ Kalendár národných pretekov schvaľuje a vydáva Predsedníctvo SJF na základe 
písomných prihlášok. Uzávierka prihlášok pretekov do kalendára je pre 
usporiadateľov do 15. decembra predchádzajúceho roku. Uzávierka prihlášok pre 
uchádzačov o usporiadanie medzinárodných pretekov je 15. septembra 
predchádzajúceho roku. 
 

2. Dátumy FEI pretekov musia byť zverejnené čo najskôr po rozhodnutí o ich usporiadaní. 
 

3. Generálny sekretár, je po konzultácii s NF, oprávnený súťaž a/alebo preteky vyňať 
z kalendára a/alebo neakceptovať v kalendári, pokiaľ si to vyžadujú okolnosti. Pozri aj 
Prílohu K VšP. 
 

4. Žiadosti o usporiadanie alebo zmeny pretekov CI musia byť prostredníctvom NF zaslané 
nie neskôr ako: 

 
Kategória pretekov Termin prihlášky 
CSI 5* a CSIO 5* 1. máj v roku pred rokom konania   
Ostatné preteky vo všetkých discilínach 1.  október v roku pred rokom konania   
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Uvedené  termíny platia, pokiaľ generálny sekretár písomne nestanovil iný termín. Pokiaľ 
sú CI preteky súčasťou seriálu, prihláška by mala obsahovať túto informáciu. Žiadosti 
o preteky CI, podané po termíne sa považujú za oneskorené prihlášky alebo zmeny 
a môžu byť akceptované FEI v termínoch, stanovených postupmi na prihlasovanie CI 
a CIM pretekov, schválených a zverejnených FEI, pokiaľ sa nejedná o zmenu z vyššej 
moci. Pozri aj Prílohu K VšP. 
 

5. K prihláške a/alebo žiadosti o zmenu pretekov v skokoch, drezúre alebo všestrannej 
spôsobilosti 

 
• Skoky:    CSI 4*, CSI 5*, CSIO, preteky Svetového pohára 
• Drezúra:   CDI 4*, CDI 5*, CDIO, preteky Svetového pohára 
• Všestranná spôsobilosť: CCI 4* S alebo L, CCI 5* L, CCIO 
 
doručenej po termíne, stanovenom v odstavci 4 hore, musia mať možnosť vyjadriť sa a 
svoje prípadné výhrady zdôvodniť generálnemu sekretárovi FEI len NF a/alebo OC iných 
pretekov vyššej úrovne, ktorých sa môže takáto zmena v kalendári dotknúť. Aby neboli 
pochybnosti, zmena lokality pretekov v rámci rovnakej FEI série, alebo FEI schválenej 
série v schválenom FEI kalendári má byť schválená a nie považovaná za oneskorenú 
prihlášku. 
 
Po zvážení všetkých informácií okolností ohľadne neskorej prihlášky/žiadosti má generálny 
sekretár FEI možnosť neskorú prihlášku akceptovať alebo odmietnuť. Rozhodnutie  
generálneho sekretára FEI má byť náležite zdôvodnené. 
 
◆ Prihlasovanie a zmeny pretekov v schválenom Kalendári SJF rieši smernica SJF pre 
prihlasovanie do Kalendára SJF. 
 

6. Prednosť FEI majstrovstiev a ostatných vrcholných pretekov môžu byť upravené pre každú 
disciplínu v jej športových pravidlách. 
 

7. Prihlášky a zmeny pretekov CIM musia byť zaslané generálnemu sekretárovi čo najskôr,  
najneskôr v termínoch, určených postupmi pre prihlasovanie pretekov CI a CIM, 
schválenými VV FEI a zverejnenými FEI. 
 

8. V čase pred rozhodnutím o kalendári môže generálny sekretár navrhnúť zmeny 
v dátumoch za účelom jeho vylepšenia.  
 

9. Žiadna NF/OC nesmie organizovať medzinárodné preteky, ktoré nie sú zaradené do 
oficiálneho kalendára a schválené generálnym sekretárom. 

9.1 ◆ Žiadny usporiadateľ nesmie usporiadať preteky, ktoré neboli zaradené 
do športového kalendára SJF na príslušný kalendárny rok alebo dodatočne 
schválené príslušným riadiacim orgánom SJF (110.1.1, 112.1.1). 
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Kapitola II    Účasť pretekárov a koní 
 
 

Článok 113    Registrácia a spôsobilosť pretekárov a koní 
 
1. Každý pretekár, ktorý je prihlásený a zúčastní sa medzinárodných pretekov, musí byť 

registrovaný FEI a jeho NF, prípadne jeho hosťujúcou NF  ak príslušné športové pravidlá 
neurčujú inak. (Pozri čl. 119, Národná príslušnosť pretekárov a Kapitolu V,Kone). 

1.1 ◆  Každý pretekár, ktorý chce získať povolenie k štartu na národných pretekoch,                   
musí vlastniť licenciu, vydanú príslušným orgánom SJF; 

1.2 ◆ Pri veľmi závažných alebo opakajúcich sa priestupkoch (Príloha N3) alebo pri 
porušení platných zákonov a nariadení  alebo pri závažnom nešportovom alebo 
nečestnom jednaní je postupované podľa disciplinárneho poriadku SJF. Odvolanie 
postihnutého nemá odkladný účinok; 

 
2. NF sú zodpovedné za registráciu pretekárov a koní a musia zabezpečiť, že pretekári majú 

potrebnú športovú národnosť podľa článku 119. NF sú tiež zodpovedné za odregistrovanie 
každého pretekára a/alebo koňa, ktorý už z akýchkoľvek dôvodov nebude ďalej pretekať. 
 

3. Každý pretekár a/alebo kôň, ktorý nie je registrovaný a/alebo nespĺňa požiadavky na účasť 
by mal byť automaticky diskvalifikovaný, pokiaľ okolnosti neurčujú inak. 
 

4. Pretekár a/alebo kôň aj keď bol registrovaný FEI nie je oprávnený k účasti na 
medzinárodných alebo národných pretekoch (nesmie byť teda pozvaný OV pretekov alebo 
prihlásený prostredníctvom NF),  pokiaľ sa tento pretekár a/alebo kôň v uplynulých 6 
mesiacoch pred prvým dňom pretekov zúčastnil nepovolených pretekov. 
 

5. Pre účely článku 113.4 „nepovolené preteky“ sú preteky a/alebo súťaž, ktoré nie sú 
zverejnené v oficiálnom kalendári ani povolené NF a/alebo národné preteky povolené 
alebo organizované NF, ktorá má pozastavené členstvo vo FEI. Pozri aj Prílohu J 
s zdôvodnením opatrení voči nepovoleným pretekom. 
  

6. FEI môže použiť článok 113.4 len v prípade, pokiaľ informovala pretekárov a majiteľov 
prostredníctvom NF, cez ktorú je pretekár/kôň registrovaný/administrovaný, o súťaži alebo 
pretekoch, považovaných za nepovolené preteky a/alebo zverejnila zoznam nepovolených 
pretekov na stránke FEI minimálne 7 dní pred ich konaním, takže pretekári, vedúci 
družstiev, majitelia alebo NF to mali možnosť zaznamenať. 
   

7. Pokiaľ FEI zaznamená údajnú účasť osoby/osôb na nepovolených pretekoch, musí jej/im 
to oznámiť a dať jej/im možnosť vyjadriť sa písomnou alebo ústnou formou. 
  

8. Voči akémukoľvek rozhodnutiu generálneho sekretára FEI o použití článku 113.4 je možné 
sa odvolať k FEI Tribunálu v súlade s článkom 162.5 VšP a vnútorných predpisov FEI 
Tribunálu. 
  

9. Namiesto uplatnenia sankcií v zmysle článku 113.4, FEI môže rozhodnúť nasledovne: 

• „chyba nenastala“, kde 

 pretekár a/alebo kôň sa zúčastnil pretekov, ktoré by FEI alebo NF určite povolila, 
ale sa tak stalo administratívnou chybou OV nepovolených pretekov, alebo 

 existujú nejaké výnimočné okolnosti, alebo 

• udelí „varovanie“, aj za predpokladu, že pretekár alebo majiteľ, vedel, že preteky nie 
sú povolené (a nie je predpoklad administratívnej chyby OV), ale preukázal, že 
preteky spĺňali požiadavky FEI v zmysle Prílohy J týchto pravidiel. 
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Článok 114    Identifikácia koní 
 
1. Organizačný výbor pridelí identifikačné číslo všetkým zúčastneným koňom.  

1.1 ◆ Pri národných pretekoch na identifikáciu koňa slúži pridelené evidenčné číslo SJF. 
Bez evidenčného čísla SJF nie je možná účasť koňa na pretekoch.        

 
2. Kedykoľvek kôň opustí stajňu, musí byť označený týmto číslom počas celých pretekov. 

 
 
Článok 115    Pozvánky 
 
1. FEI môže požadovať na správu pozvánok používanie špeciálneho online systému, pokiaľ 

o tom generálny sekretár dostatočne v predstihu písomne informoval OV a NF.  Pozvánky 
od národnej federácie jednotlivým zahraničným pretekárom k účasti na pretekoch CI musia 
byť zaslané národnej federácii daných pretekárov. Pozvánky od organizačného výboru 
musia byť zaslané prostredníctvom jeho príslušnej národnej federácie na adresu národnej 
federácie pozývaných pretekárov. K pozvánke musí byť priložená kópia rozpisu. Percento 
pretekárov osobne pozvaných organizačným výborom by malo byť špecifikované 
v športových pravidlách pre danú disciplínu. Osobné pozvánky OV (zahraniční a/alebo 
domáci pretekári) musia mať rovnaké podmienky ako pozvánky ostatných pretekárov a 
nesmú byť spojené ani priamo ani nepriamo s nejakým finančným príspevkom. Platené 
karty, poplatok za účasť čo len vo forme VIP stolov a iné vyhody na pretekoch sú prísne 
zakázané a budú postihované. 

  
2. Pozvánky k účasti na pretekoch CIO môže ostatným národným federáciam zasielať iba 

usporiadateľská národná federácia. V pozvánke musí byť uvedený počet pretekárov a 
koní, ktorí môžu byť počítaní v oficiálnych súťažiach družstiev a počet jednotlivých 
prihlášok, ktoré je možné prijať. 

 
3. Na pretekoch CIO môže byť počet pozvaných národných federácií obmedzený podľa 

rozpisu pretekov odsúhlasených FEI a podľa športových pravidiel pre danú disciplínu. 
 
4. Pokiaľ športové pravidlá neurčujú inak, oznámenie schvaleného dátumu a miesta konania 

majstrovstiev je automaticky považované za pozvanie všetkých národných federácii, ktoré 
sa ich môžu zúčastniť. Rozhodnutie o účasti musí byť usporiadateľskej národnej federácii 
zaslané čo najskôr. 

 
5. Všetkým pretekárom zúčastňujúcim sa na pretekoch CI, FEI majstrovstvách a hrách, musia 

byť poskytnuté rovnaké príspevky a zaistené rovnaké podmienky. Ak nie sú k dispozícii 
porovnateľné ubytovacie zariadenia pre všetkých pretekárov a ich kone, o pridelení 
rozhodne los. 

 
 
Článok 116    Prihlášky 
 
 
1. FEI môže požadovať na spracovanie prihlášok pretekárov a koní od OV a NF používanie 

online prihlasovacieho systému, pokiaľ o to dostatočne včas písomne generálny sekretár 
OV  a NF požiadal. Pokiaľ pretekári a kone nie sú napriek požiadavke FEI prihlásení cez 
online prihlacovací systém, FEI takéto prihlášky neakceptuje. Každý pretekár a kôň, ktorý 
sa zúčastní súťaže bez prihlásenia cez online prihlasovací systém FEI ho diskvalifikuje, 
pokiaľ okolnosti nedovoľujú inak. Pokiaľ FEI požaduje použitie online prihlasovacieho 
systému, generálny sekretár ho má OV a NF zabezpečiť poučenie o všetkých príslušných 
informáciach a procesoch. 
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1.1 ◆  Na republikové a oblastné majstrovstvá môžu byť prihlásení len tí pretekári, ktorí 
splňajú kritéria športovo-technických podmienok týchto súťaží (Príloha N2); 

1.2 ◆ Prihlášky pretekárov do národných súťaží musia obsahovať minimálne meno,         
priezvisko, číslo licencie a subjekt, za ktorý pretekár štartuje; 

1.3 ◆ Prihlášky pre súťaže skokové (pre pretekárov do 18 rokov), drezúrne, 
všestrannosti, záprahov a voltíže musia obsahovať i meno a priezvisko trénera; 

1.4 ◆ Prihlášky koní do národných súťaží musia obsahovať minimálne meno koňa, číslo 
licencie a vek koňa; 

1.5 ◆ Rozpis a prihláška na preteky je zmluvou medzi účastníkom pretekov a 
usporiadateľom; 

1.6  ◆  Na národných pretekoch platí postup prihlasovania sa do súťaží podľa odstavca 
116.3, pokiaľ nie je špeciálnymi predpismi alebo rozpisom stanovené inak; 

1.7 Prihlášky sa podávajú v požadovaných termínoch písomnou alebo elektronickou 
formou na predpísanom tlačive; 

1.8 ◆ Usporiadateľ nesmie odmietnuť prihlášku pretekára zodpovedajúcej kategórie na 
majstrovstvá, KMK a prémiované súťaže. 

 
2. Prihlášky na FEI majstrovstvá a FEI svetové jazdecké hry  

2.1 Všetkých pozvaných alebo nominovaných pretekárov musia prihlásiť ich príslušné 
národné federácie. Všetkých pretekárov, určených ich NF v súlade s príslušnými 
športovými pravidlami a v súlade s rozpisom, musí OC prijať. OC nesmie prijať žiadne 
iné prihlášky. 

2.2 Prihlášky sa musia poslať v 2 povinných fázach, ako je uvedené nasledovne: 

• Menovité prihlášky  

musia byť podané najneskôr 4 týždne pred pretekmi. V menovitej prihláške musí 
byť uvedený zoznam mien pretekárov a koní, z ktorých bude vybraný počet 
pretekárov a koní pre definitívnu prihlášku, ktorých NF zamýšľa vyslať. Počet 
menovite prihlasených pretekárov a koní nesmie prekročiť dvojnásobok 
pozvaného počtu podľa rozpisu alebo ustanovení športových pravidiel. NF môže 
na základe menovitej prihlášky vyslať menej pretekárov a koní, ale nikdy viac než 
je počet uvedený v menovitej prihláške. NF, ktorá sa nezúčastní pretekov aj 
napriek tomu, že odovzdala menovitú prihlášku a ich prípadné ospravedlnenie 
nebolo OV prijaté, musí OV nahlásiť Generálnemu sekretárovi FEI. Oprávnenosť 
ospravedlnenia zhodnotí Tribunál FEI. 

• Definitívne prihlášky 

musia byť podané najneskôr 4 dni pred začiatkom pretekov. Táto prihláška 
obsahuje finálny výber pretekárov a koní, ktorí sa dostavia na preteky. Definitívna 
prihláška nesmie prekročiť počet na zozname uvedených mien a musí byť 
vybraná zo zoznamu uvedenom na menovitých prihláškach. Po definitívnych 
prihláškach môže byť vykonaná zmena koňa alebo pretekára zo zoznamu 
menovitých prihlášok iba s výslovným súhlasom OV. 

2.3 Prihlášky pretekárov a koní musia obsahovať meno, FEI registračné číslo (FEI ID) a 
kde je potrebné aj kvalifikácie.  
 

3. Prihlášky na ostatné medzinárodné preteky (◆  aj národné) 

3.1 Podmienky pre prihlasovanie v každej disciplíne sú dané v príslušných športových 
pravidlách, okrem FEI majstrovstiev a FEI svetových jazdeckých hier, keď platia 
ustanovenia tohto článku; 

3.2 Definitívne prihlášky musia byť podané najneskôr 4 dni pred začiatkom pretekov. 
Tieto prihlášky obsahujú finálny výber pretekárov a koní, ktorí sa môžu dostaviť na 
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preteky. Po definitívnych prihláškach môže byť vykonaná zmena pretekárov a koní  
len v súlade s príslušnými športovými pravidlami.  
 

4. Ak národná federácia vyšle viac pretekárov alebo koní, než je uvedené v menovitej 
prihláške, organizačný výbor nie je povinný zabezpečiť všetkým ubytovanie/ustajnenie 
alebo dovoliť účasť na pretekoch, ani keď pravidlá a rozpis by takúto účasť dovoľovali. 

4.1 ◆  Pri národných pretekoch môže usporiadateľ po dohode so zborom rozhodcov prijať 
dodatočnú prihlášku v súlade so špeciálnymi predpismi. 

  
5. Počas pretekov môže pretekár odvolať z určitej súťaže jedného alebo všetky svoje kone, 

ale nesmie bez súhlasu organizačného výboru a zboru rozhodcov pridať koňa, ktorý nebol 
na danú súťaž prihlásený. 

  
6. Pokiaľ NF pri zostavovaní menovitých prihlášok zistí, že nebude môcť vyslať družstvo, 

musí o tom čo najskôr informovať OV. 
 
7. Družstvá alebo jednotliví pretekári, ktorí boli definitívne prihlásení svojou NF na určité 

preteky a nezúčastnili sa ich bez náležitého ospravedlnenia, musia byť uvedení v správe 
zahraničného rozhodcu alebo technického delegáta a postúpení generálnemu sekretárovi 
FEI k prejednaniu v Tribunále FEI. Účasť na iných pretekoch v tom istom čase neplatí ako 
platné ospravedlnenie za neúčasť. Odhlásenie z pretekov po dátume definitívnych 
prihlášok alebo neúčasť na pretekoch oprávňuje OV požadovať od zodpovednej osoby 
preplatenie požadovaných finančných strát (napr. ustajnenie a poskytnuté ubytovanie, 
uvedené v rozpise).  

 
8. NF nesmie uviesť v definitívnej prihláške rovnakú dvojicu pretekára/koňa na viac než jedny 

preteky pod trestom diskvalifikácie tejto dvojice pretekár/kôň z pretekov, na ktorých sa 
nakoniec zúčastnil. 

 
 
Článok 117    Výber reprezentačných družstiev a jednotlivcov 
 
1. Národné federácie majú konečnú zodpovednosť za výber všetkých pretekárov a koní, ktorí 

sa zúčastnia na medzinárodných pretekoch alebo budú reprezentovať ich krajinu na 
pretekoch CIO, FEI majstrovstvách, FEI regionálnych hrách, Olympijských a 
Paralympijských hrách. Títo pretekári a kone musia spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady 
v súlade s podmienkami stanovenými pre každé jednotlivé preteky a pretekári musia mať 
špotovú štátnu príslušnosť NF, za ktorú pretekajú v zmysle článku 119 (Národný štatút 
pretekárov) dole. 
  

2. NF sú zodpovedné za výber a prihlásenie kvalifikovaných koní a pretekárov. Týka sa to 
zdravotného stavu koní, ako aj schopnosti koní a pretekárov zúčastniť sa 
pretekov/kategórií, do ktorých sú prihlásené. 

 
3. FEI Majstrovstiev sveta a Olympijských hier sa môžu zúčastniť iba tie kone a pretekári, 

ktorí majú Osvedčenie o spôsobilosti (Príloha C), v súlade so špeciálnymi predpismi. 
 
4. K účasti na pretekoch CI možu byť prijatí iba tí pretekári, ktorí sú riadnymi držiteľmi licencie 

svojej národnej federácie. 
 
5. Pretekári, ktorých národná federácia bola vylúčená alebo jej bola pozastavená činnosť, sa 

po dobu vylúčenia alebo pozastavenia činnosti nemôžu zúčastňovať žiadnych 
medzinárodných pretekov alebo národných pretekov v zahraničí, pokiaľ VV FEI (◆ 

Predsedníctvo SJF) nerozhodne inak. 
 
6. V žiadnej medzinárodnej (◆ aj národnej) súťaži nesmie žiadny pretekár štartovať „mimo 

súťaž“, pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny nestanovujú ináč. 
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7. Každý pretekár sa na medzinárodných pretekoch môže zúčastniť iba pod menom, ktoré 

má uvedené vo svojej licencii. 
 
 
Článok 118    Zodpovedná osoba 
 
1. Osoba zodpovedná za koňa má právnu zodpovednosť za daného koňa podľa 

Všeobecných pravidiel a Veterinárnych pravidiel a ak nie je stanovené inak, podlieha 
právnemu systému (Kapitola  VIII). 

 
2. Je povinnosťou zodpovednej osoby a každej ďaľšej osoby, spomenutej v Stanovách, 

Všeobecných a športových pravidlách, aby tieto pravidlá ovládali. Neznalosť pravidiel ich 
nezbavuje zodpovednosti v zmysle Stanov, Všeobecných a športových pravidiel. 

 
3. Zdpovednou osobou je obvykle pretekár, ktorý s koňom na daných pretekoch štartuje, ale 

majiteľ a ďalší podporný personál zahrňujúci ale nelimitujúci ošetrovateľov a veterinárov 
môže byť považovaný za dodatočnú zodpovednú osobu, pokiaľ je prítomný na pretekoch, 
alebo urobil príslušné rozhodnutia o koni. Vo voltíži je lonžér ďaľšou zodpovednou osobou. 
Vo vytrvalosti je tréner ďaľšou zodpovednou osobou. 

 
4. Pretekár mladší ako 18 rokov (maloletý pretekár): 
 

4.1 Ak má pretekár menej ako 18 rokov, pri prihlasovaní musí NF alebo vedúci družstva 
určiť osobu zastupujúcu pretekára; 

4.2 Touto osbou môže byť rodič pretekára, vedúci družstva, tréner družstva, veterinár 
družstva, majiteľ alebo iná zodpovedná dospelá osoba, ktorá musí byť oznámená 
organizačnému výboru prostredníctvom prihlášky;  

4.3 Ak NF a vedúci družstva neurčia zastupujúcu osobu, môže byť za ňu považovaný aj 
rodič pretekára; 

4.4 Maloletý pretekár zostáva zodpovednou osobou, pokiaľ okolnosti neurčujú inak; 

4.5 Zastupujúca osoba môže zastupovať maloletého pretekára pri všetkých jednaniach 
s organizačným výborom, NF, funkcionármi FEI, včitane avšak nielen pri lekárskych 
a svedeckých úkonoch; 

4.6 Ak je zastupujúca osoba inej štátnej príslušnosti ako zodpovedná osoba, všetka 
komunikácia musí ísť cez NF zodpovednej osoby.   

 
5. Zodpovedná osoba spolu s vedúcim družstva, pokiaľ je menovaný, je zodpovedná za   

výkonnostnú úroveň, zdravotnú spôsobilosť, prihlasovanie a odhlasovanie všetkých koní, 
ktoré mu podliehajú. 

◆ V národných súťažiach sa zodpovednosť vedúceho družstva, pokiaľ nebol určený, 
prenáša na prihlasovateľa (vysielajúcu organizáciu alebo jednotlivca). 

 
6. Zodpovedné osoby zodpovedajú za všetku činnosť  v stajniach okolo im podliehajúceho 

koňa, vykonávanú nimi samotnými alebo inou osobou, ktorá má prístup ku koňovi. To isté 
platí pre prácu s ktorýmkoľvek koňom (jazda na koni, v záprahu, či cvičenie koňa), ktorý im 
podlieha. Zodpovedné osoby nie sú zbavené zodpovednosti v dôsledku nedostatočného 
zabezpečenia stajní. 

 
7. Ak zodpovedné osoby z akéhokoľvek dôvodu nemôžu alebo im je bránené postarať sa o 

koňa, za ktorého zodpovedajú, musia o tom okamžite informovať sekretára organizačného 
výboru a veterinárnu komisiu. 

 
8. V súvislosti so stávkami zodpovedná osoba a/alebo akýkoľvek podporný personál nesmie 

žiadnym spôsobom narušiť princíp fair-play, nešportovo sa správať alebo v rozpore so 
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športovou etikou ovplyvňovať výsledky súťaže. Akékoľvek porušenie tohto odstavca je 
predmetom Kapitoly VIII VšP a Kapitoly VIII Stanov FEI. 

 
 
Článok 119    Národný štatút pretekárov 
 
1. Všeobecné princípy: 

1.1 Národná federácia krajiny, v ktorej má pretekár svoju príslušnosť/občianstvo je jeho 
vlastná národná federácia. Oprávnenosť štartu za príslušnú krajinu musí byť 
preukázateľná. 

1.2 S výnimkou odstavcov 4, 5, 6.2 a 6.3 tohto článku, pretekár sa môže zúčastniť na 
medzinárodných pretekoch len pod jeho vlastnou NF, ako je definované v odstavci 
1.1. 

◆  Pretekári cudzej štátnej príslušnosti, žijúci na území SR, reprezentujúci členský 
subjekt SJF, sa môžu bez ohľadu na dĺžku pobytu zúčastniť so súhlasom materskej 
NF všetkých národných pretekov okrem Majstrovstiev SR, uvedených v športovom 
kalendári SJF.  

 
2. Športová príslušnosť a zmena športovej príslušnosti: Dospelí pretekári 

2.1 Pretekár, ktorý má príslušnosť/občianstvo vo viac než jednom štáte sa musí po 
dovŕšení 18 roku rozhodnúť, ktorá NF jej jeho vlastná pre účely medzinárodného 
pretekania. Potom v zmysle odstavca 2.2.1 môže na medzinárodných pretekoch 
reprezentovať len túto NF. Ďaľšie zmeny športovej príslušnosti sa môžu uskutočniť 
len v súlade s procesom zmeny športovej príslušnosti popísaným v tomto článku 2. 

2.2 Zmena športovej príslušnosti: 

2.2.1 Základné požiadavky: Dospelý pretekár ktorý má príslušnosť vo viac než 
jednom štáte a chce pretekať za novú/inú krajinu, môže požiadať FEI o zmenu 
športovej príslušnosti podľa postupu v článku 2.2.5. 

2.2.2 Ďaľšie požiadavky na účasť na FEI majstrovstvách (okrem FEI majstrovstiev 
mladých koní) a súťaže družstiev na pretekoch CIO pre seniorov: 

• Okrem výnimiek uvedených v odstavci 2.2.3 dole pretekár musí mať 
legálny pobyt v jeho novej krajine pred prvým štartom za novú krajinu buď  

a)  minimálne 2 nepretržité roky; alebo 

b)  minimálne 5 rokov aj po sebe nenasledujúcich období;   

• Pretekár sa nezúčastnil za predošlú NF v žiadnej zo súťaží uvedených 
v článku 2.2.2 hore počas 2 rokov pred prvými pretekmi za novú NF.     

2.2.3 Požiadavka bydliska uvedená v odstavci 2.2.2 je povinná okrem nasledujúcich 
prípadov: 

• Požiadavka pretekára o novú príslušnosť vyplýva z jeho narodenia v tejto 
krajine; 

• Požiadavka pretekára o novú príslušnosť vyplýva z jeho pôvodu alebo 
iných dôvodov vo vzťahu k rodinnému dedičstvu; 

• Pretekár meniaci príslušnosť stratil svoju pôvodnú príslušnosť 
nedobrovoľne alebo v dôsledku kriminálneho činu; alebo 

• Pretekár meniaci príslušnosť získal novú príslušnosť tak, že sa musel 
vzdať svojej predošlej príslušnosti.  

2.2.4 Pokiaľ pretekár/ka, meniaci/a príslušnosť preukáže, že je ženatý/vydatá so 
štátnym príslušníkom novej krajiny, požiadavka na legálny pobyt podľa 
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odstavca 2.2.2 je znížená na 1 rok nepretržite alebo 3 roky prerušovaných 
období.  

2.2.5 Žiadosť pretekára o zmenu športovej príslušnosti musí byť postúpená 
generálnemu sekretárovi FEI prostredníctvom jeho novej NF spolu 
s odôvednením zmeny a pretekárovým pasom alebo iným ekvivalentným 
dokumentom z novej krajiny, ktorú chce reprezentovať. FEI musí informovať 
pôvodnú NF, že bola podaná žiadosť o zmenu športovej príslušnosti. 

2.2.6 Pretekár je oprávnený k štartu sa novú NF len keď FEI dá k tomu písomný 
súhlas.  

2.2.7 V špeciálnych a výnimočných prípadoch má FEI právo udeliť výnimku so 
súhlasom zainteresovaných NF.  

2.2.8 Účasť na Olympijských a Paraolympijských hrách je tiež záležitosťou 
olympijských a patraolympijských pravidiel (Predpis 42, Olympijská charta) 
špeciálne v súvislosti s čakacími určenými týmito predpismi. Účasť na 
regionálnych a kontinentálnych hrách je tiež záležitosťou predpisov 
príslušného riadiaceho orgánu. 

 
3. Športová príslušnosť a zmena športovej príslušnosti: Maloletí pretekári 

3.1 Maloletý pretekár, ktorý je občanom viac ako jednej krajiny si môže v každom 
kalendárnom roku zvoliť, ktorú NF chce reprezentovať. 

3.2 Maloletý pretekár môže následne zmeniť svoju NF (len 1 krát v kalendárnom roku). 
Takáto zmena NF je podmienená súhlasom starej NF, novej NF a FEI, pokiaľ pretekár 
už od 1.januára v danom kalendárnom roku už štartoval za pôvodnú NF. 

3.3 Dovŕšením 18 rokov sa pre maloletého pretekára uplatňuje odstavec 2 hore. V danom 
čase sa pretekár zaregistruje vo zvolenej NF a tá ho obratom zaregistruje na FEI. 

 
4. Ak členský štát, jeho provincia alebo zámorská oblasť, krajina či kolónia získa 

samostatnosť, alebo keď sa štát pričlení k inému štátu z dôvodov zmeny hraníc alebo keď 
je nová národná federácia uznaná FEI, môže pretekár reprezentovať štát, ku ktorému patrí 
alebo patril pokiaľ táto krajina má národný olympijský výbor. Môže sa ale slobodne 
rozhodnúť reprezentovať svoju novú národnú federáciu. K tejto voľbe musí dať súhlas FEI 
a môže to učiniť iba raz. 
 

5.    
5.1 Pretekár žijúci v zahraničí, ktorý stratil svoju národnosť alebo sa stáva emigrantom 

alebo jeho domáca krajina nemá NF, ktorá je členom FEI, môže súťažiť 
medzinárodne, ako keby mal národnosť hostiteľskej NF na všetkých medzinárodných 
pretekoch včítane majstrovstiev dovtedy, kým sa jeho NF nestane členom FEI. 

5.2 Pretekár, ktorého krajina nemá NF členku FEI a ktorého situácia nie je definovaná 
v odstavcoch 4 a 5.1 hore, môže vo výnimočných a jednotlivých prípadoch dostať od 
FEI špeciálne povolenie na účasť na FEI pretekoch pod zástavou FEI. 

 
6. Pretekári žijúci v zahraničí 

6.1 Dospelý pretekár žijúci v zahraničí, ktorý si praje pravidelne sa zúčastňovať pretekov 
CN,  CIM a CI pretekov v krajine svojho trvalého bydliska (hostiteľskej krajine) tak 
môže urobiť s povolením jeho NF alebo za výnimočných okolností so špeciálnym 
povolením FEI. Pretekár, ktorý si udržuje svojú vlastnú NF, podlieha počas vyššie 
uvedených pretekov jurisdikcii hostiteľskej NF a musí sa zúčastniť v zmysle 
príslušných športových pravidiel. Tento administratívny úkon nie je zmenou športovej 
príslušnosti. Pretekár v každom prípade preteká za jeho vlastnú NF a vždy preteká 
pod jej vlajkou. 

6.2 Maloletý pretekár môže pretekať za svoju hostiteľskú krajinu na nasledujúcich 
pretekoch bez ohľadu na krajinu, kde sú preteky organizované: CI pre deti, pony 
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pretekárov, juniorov a mladých pretekárov (okrem CIO a FEI majstrovstiev, pokiaľ sa 
jeho a hosťujúca NF nedohodnú) a CIM dospelých, ako je definované v prílohe E VšP. 
Pretekár o tom musí upovedomiť jeho vlastnú NF a FEI. 

6.3 Maloletý pretekár, ktorý dovŕšil 18 rokov a ktorý vždy pretekal za svoju hostiteľskú a 
nie vlastnú NF môže požiadať FEI o definovanie jeho hostiteľskej NF ako vlastnej NF, 
aj keď nie je občanom danej krajiny pokiaľ: 

• Nikdy nepretekal pod vlajkou svojej vlastnej NF; 

• Krajina trvalého pobytu je podľa FEI krajinou, kde je získanie občianstva veľmi 
náročné; 

• Maloletý pretekár má platné povolenie na trvalý pobyt za posledných minimálne 
5 súvislých rokov. FEI má v takýchto prípadoch výhradné právo žiadosť povoliť 
alebo zamietnuť pri zvážení najlepších záujmov jazdeckého športu voči 
najlepším záujmom maloletého pretekára.    

 
 
Článok 120    Vedúci družstiev 
 
1. V prípade, že národná federácia vysiela na preteky CIO, FEI majstrovstvá, FEI regionálne 

hry, Olympijské alebo Paralympijské hry najmenej troch pretekárov, musí menovať 
vedúceho družstva. Ak sú prihlásení iba jednotlivci a nie je ustanovený samostatný vedúci 
družstva, národná federácia musí menovať jedného z pretekarov, ktorý plní funkciu 
vedúceho družstva. 

 
2. Na preteky CI je doporučené menovať vedúceho družstva.  
 
3. Vedúci družstiev sa musia zúčastniť všetkých technických rozpráv, ktoré sú pre nich v 

súvislosti s pretekmi organizované. 
 
4. Vedúci družstva zodpovedá za nasledujúce záležitosti: 
 

4.1 Všeobecná starostlivosť o kone, ktoré sú prihlásené na dané preteky a o dodržiavanie 
Veterinárnych pravidiel zo strany veterinárov družstva a ostatných členov oficiálneho 
družstva; 

4.2 Prihlásenie štartujúcich do súťaží a odhlásenie pretekárov a koní prihlásených na 
pretekoch CIO, FEI majstrovstvách, FEI regionálnych hrách, Olympijských alebo 
Paralympijských hrách a ak je menovaný tak aj na pretekoch CI; 

4.3 Všeobecné jednania, pripravenosť a chovanie pretekárov, hlavne tých, ktorí ešte         
nedosiahli 18 rokov. V prípade pretekárov pod 18 rokov je vedúci zodpovedný za 
družstvo aj jednotlivcov a je povinný s nimi zostať počas celých pretekov;  

4.4 Oznámenie organizačnému výboru, ktorí pretekári a ktoré kone budú štartovať         
v súťažiach družstiev. 

 
5. Vedúci družstva môže urobiť zámenu pretekárov a koní v rámci svojho družstva, ale 

nemôže dodatočne pridať alebo nahradiť člena alebo koňa oficiálneho družstva 
pretekárom alebo koňom prihláseným na dané preteky iba do súťaží jednotlivcov, 
s výnimkou prípadu nehody alebo choroby, ako je uvedené v článku 121.3 (pokiaľ 
požiadavky Osvedčenia o spôsobilosti tejto zmene nebránia, pozri FEI Majstrovstvá sveta, 
Olympijské hry). 

  
6. Vedúci družstiev nemajú oprávnenie k výkonu iných oficiálnych funkcií počas pretekov. 
 
7. Vedúci družstva alebo jeho NF môže menovať zástupcu pre účasť na poradách alebo pre 

výkon ostatných funkcií, ale pokiaľ nie je určené inak, zástupca nie je oprávnený jednať 
ako vedúci družstva podľa článku 131. 
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Článok 121    Prihlášky štartujúcich do súťaží 
 
1. Do určitej doby, ktorú v súlade so športovými pravidlami stanoví organizačný výbor, musia 

vedúci družstiev predložiť prihlášky štartujúcich v oficiálnej súťaži družstiev a mená 
súťažiacich jednotlivcov. 

 
2. Pokiaľ NF prihlási do družstva viac pretekárov a koní ako je povolené, vedúci družstva 

musí určiť pretekárov a kone v oficiálnom družstve najneskôr po prvej veterinárnej 
prehliadke koní, pokiaľ nie je stanovené inak v športových pravidlách príslušnej disciplíny. 

   
3. V prípade nehody alebo choroby niektorého člena družstva alebo koňa, ktorý je 

nominovaný do súťaže družstiev, môže súťažiaci jednotlivec alebo kôň (prípadne obidvaja) 
nahradiť daného člena družstva alebo koňa. Túto zmenu musí nahlásiť vedúci družstva 
najneskôr jednu hodinu pred začiatkom príslušnej súťaže. Pretekár alebo kôň, ktorý bol 
odvolaný, sa už nesmie zúčastniť žiadnej inej súťaže. 

4. Oficiálna štartovná listina musí obsahovať nasledujúce informácie: Meno a štátnu 
príslušnosť pretekára, meno, pôvod (ak je k dispozícii), pohlavie, farbu a rok narodenia 
koňa, meno chovateľa koňa (ak je k dispozícii) a meno majiteľa koňa. 

 
 
Článok 122    Úbor a pozdrav 
 
1. Ak predseda zboru rozhodcov nedá iný pokyn, musí každý pretekár vo všetkých súťažiach, 

ktoré sa konajú na kolbisku a pod právomocou zboru rozhodcov, pozdraviť predsedu zboru 
rozhodcov, ako výraz zdvorilosti, pokiaľ tento nevydá iné insštrukcie. Ak je na pretekoch 
prítomná hlava štátu, musí organizačný výbor so súhlasom predsedu zboru rozhodcov dať 
pretekárom pokyn, aby tohto predstaviteľa zdvorilo pozdravili. Môže tak učiniť tiež 
v prípade, keď miesto v oficiálnej lóži zaujíma významný hosť. 

 
2. Predseda alebo iný člen zboru rozhodcov musí každý pozdrav opätovať. 
 
3. Pred divákmi musia mať pretekári korektný úbor. 
 
4. Registrácia farieb: 
 

4.1 Špeciálne farby alebo farebné časti uniformy musia byť na pretekároch v súlade so 
športovými pravidlami príslušnej disciplíny a sú podmienené schválením 
zodpovedajúcou technickou komisiou; 

4.2 Špeciálne farby alebo farebné časti uniformy môžu byť registrované len NF a FEI 
podľa poriadku stanovujúceho výhradné použitie v súlade s týmito podmienkami: 

• Žiadosť k registrácii s registračnými poplatkami bude prijatá FEI kedykoľvek 
v priebehu roka. Registrácia je platná po dobu piatich rokov včítane roku 
schválenia žiadosti. Dátum a čas prijatia žiadosti bude uvedený v rozhodnutí o 
registrácii; 

• Čierne, červené, tmavomodré a zelené saká s límcami tej istej farby nemôžu byť 
registrované; 

◆ Na národných pretekoch môžu pretekári štartovať v klubových farbách, avšak 
v súlade so športovými pravidlami jednotlivých disciplín; 

• Farby už bežne používané NF alebo sponzormi, ktoré neboli registrované budú 
schválené pre registráciu tretej strane iba vtedy, ak sa už jeden rok nepoužívali; 

• Farby musia byť v súlade so športovými pravidlami príslušnej disciplíny; 

• Registrované farby budú po piatich rokoch automaticky zaregistrované na ďalšie         
obdobie, ak nebude registrácia písomne zrušená pred 31. decembrom piateho 
roku registrácie; 
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• Oprávnenými osobami môžu byť nosené iba farby zaregistrované v súlade s týmito 
pravidlami.  

 
4.3 Spory okolo farieb sa predkladajú generálnemu sekretárovi, ktorého rozhodnutie je         

konečné; 
 
 
Článok 123 Olympijské a regionálne hry pod patronátom MOV (IOC) a 

Paralympijské hry pod patronátom MPV (IPC)  
 
1. Olympijských a regionálnych hier pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru 

(MOV) sa môžu zúčastniť iba pretekári, ktorí splnia podmienky uvedené vo Všeobecných 
pravidlách, Pravidlách pre Olympijské hry, Olympijskej charte a jej smerniciach (Príloha B). 
Na Paralympijské hry môžu byť prihlásení len pretekári, ktorí spĺňajú podmienky 
Všeobecných pravidiel a Paralympijských pravidiel. 
  

2. Všetci pretekári, funkcionári, zodpovedné osoby, ošetrovatelia, veterinári, tréneri, vedúci 
misie, vedúci družstva, predstavitelia NF a/alebo iný podporný personál pretekárov alebo 
doprovodu, ktorí sa zúčastňujú, alebo sú akreditovaní na Olympijských, Paraolympijských 
a/alebo regionálnych hrách sú ohľadom účasti a/alebo akreditácie záležitosťou MOV, MPV 
a/alebo príslušných pravidiel regionálnych organizácií.  

 
 
Článok 124 Mladí pretekári, juniori, pretekári na pony, deti a veteráni 
 
1. Pretekári príslušného veku sa môžu zúčastniť FEI súťaží a FEI majstrovstiev vo viac než 

jednej kategórii pre mladých pretekárov, juniorov, deti a pretekárov pony, ale v každej 
disciplíne len na jedných FEI majstrovstvách v danom kalendárnom roku.  

 
◆ Na národnej úrovni sa môžu pretekári príslušnej vekovej kategórie zúčastniť  
majstrovstiev v priebehu jedného kalendárneho roku, pokiaľ spĺňajú kritéria, vo viacerých 
vekových kategóriách. Na  jedných majstrovstvách sa môžu zúčastniť súťaží len v jednej 
vekovej kategórii. 

 
2. FEI Seniorských súťaží a majstrovstiev sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí v roku konania 

súťaží či FEI majstrovstiev dosiahnu vek 18 rokov, ale v rovnakej disciplíne a v jednom 
kalendárnom roku sa môžu zúčastniť iba buď FEI majstrovstiev juniorov alebo FEI 
majstrovstiev mladých pretekárov alebo FEI majstrovstiev seniorov. Výnimky týkajúce sa 
vekovej hranice stanovujú športové pravidlá každej disciplíny. 

 
3. Vo výnimočných prípadoch technická komisie môže so súhlasom VV FEI meniť niektoré 

z vekových limitov určených pre špeciálne podujatia a príslušné disciplíny. 
 
4. Pravidlá ohľadne pretekárov veteránov sú určené v športových pravidlách pre každú 

disciplínu. 
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Kapitola III    Slávnostné ceremoniály, ceny a náklady 
 
 
Článok 125    Slávnostné ceremoniály 
 
1. Otvárací a uzatvárací ceremoniál a slávnostná dekorácia môžu byť ovplyvnené miestnymi 

zvykmi, ale musia obsahovať kroky uvedené v nasledujúcich článkoch. 

2. Zástupca FEI, alebo pokiaľ nie je prítomný, predseda rozhodcovského zboru musí byť 
pozvaný k účasti na otváracom a uzatváracom ceremoniáli a na slávnostnej dekorácii 
počas všetkých FEI majstrovstiev a Finále FEI Svetového pohára. 

3. Pokiaľ príslušné športové pravidlá nestanovujú inak a hlavný rozhodca nezistil, že nie je 
zaručená dostatočná bezpečnosť, všetci pozvaní pretekári sa musia zúčastniť na koňoch, 
resp. kočoch, s ktorými súťažili. Pokiaľ sú použité stupne víťazov (ako na Olympijských 
hrách), držitelia cien môžu byť požiadaní o zosadnutie.  Rozhodcovský zbor by mal byť 
pripravený povoliť zastúpenie v záujme bezpečnosti a v prospech koní. 

4. Odovzdávanie medailí a trofejí FEI z rúk zástupcu FEI alebo zahraničného rozhodcu  musí 
byť vykonané pred odovzdávaním všetkých ostatných cien udeľovaných organizačným 
výborom alebo sponzormi. 

5. Počas slávnostných ceremoniálov, ako aj v priebehu pretekov, má byť oznámené, že sa 
preteky konajú pod záštitou FEI. 

6. Na majstrovstvách sa ceremoniál udeľovania cien musí konať ihneď po skončení súťaže. 

◆  Dekorovanie a odovzdávanie cien vo všetkých národných súťažiach sa má konať ihneď 
po skončení súťaže. Ak stanoví usporiadateľ z vážneho dôvodu odovzdávanie cien 
(dekorovanie) na inú dobu než po skončení súťaže, musí byť o tejto skutočnosti 
informovaný každý súťažiaci najneskôr pri prezentácii. 

7. Organizačný výbor by mal prijať také opatrenia, aby kone nemuseli stáť dlhú dobu pred 
ceremoniálom ani počas neho. 

 
   
Článok 126    Ceny 
 
1. Všetky peňažné ceny sú udeľované vlastníkom alebo nájomcom koní alebo pretekárom. 

Poháre alebo upomienkové (sponzorské) dary, ak nie sú výslovne udeľované majiteľom 
koní, sú udeľované pretekárom. 

◆ Poháre a upomienkové (sponzorské) dary sa nepovažujú za ceny v zmysle                 
článku 127. 

 
2. Všetky peňažné ceny predstavujú čiastočnú úhradu ustajnenia, tréningových a cestovných 

nákladov. 
 
 
Článok 127    Rozdelenie cien 
 
1. Ceny musia byť vo všetkých súťažiach rozdeľované podľa ustanovenia tohto článku. 
 
2. Hodnota prvej ceny pre jednotlivca alebo družstvo, a to buď vyplácaná v peniazoch alebo 

v hodnote ľahko prevádzateľnej na peniaze, nesmie nikdy prekročiť jednu tretinu celkovej 
hodnoty peňažných a na peniaze prevadzateľných cien vypísaných pre celú súťaž, pokiaľ 
športové pravidlá príslušnej disciplíny neučujú inak. 

 
3. Minimálny počet cien rozdelených pre každú súťaž musí byť stanovený podľa kľúča - jedna 

cena na každých štyroch zúčastnených pretekárov, najmenej však päť cien. 
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◆  Doporučené prideľovanie farebných stužiek pri dekorovaní: 
 

1.  miesto   -  farba žltá 

2.  miesto   -  farba biela 

3.  miesto   -  farba červená 

4.  miesto   -  farba modrá 

5.  miesto   -  farba zelená 

ostatné miesta   -  farba fialová alebo hnedá 
 
4. Vyššie uvedený systém rozdelenia cien musí byť dodržaný pri všetkých kvalifikačných 

súťažiach určených pre vytvorenie celkovej klasifikácie na daných pretekoch alebo pre 
celkovú klasifikáciu po sérii určitých pretekov. 

  
5. Za predpokladu, že v súlade s týmto článkom boli pre každú úvodnú alebo kvalifikačnú 

súťaž alebo preteky rozdelené a odovzdané ceny, môže byť po skončení série 
kvalifikačných súťaží alebo na záver pretekov, v ktorých sa sčítavali body, alebo po 
skončení série kvalifikačných pretekov, udelená iba jediná peňažná alebo vecná cena za 
celkovú klasifikáciu. 

 
 
Článok 128    Odovzdanie cien 
 
1. Celková čiastka penažných cien uvedená pre každú súťaž v rozpise musí byť vyplatená. 

Ak sa súťaže zúčastní menej pretekárov než je počet cien uvádzaný v rozpise, je za 
prepočet rozdeľovaných cien zodpovedný hlavný rozhodca. 

 
2. Peňažné ceny musia byť odovzdané vedúcim družstiev alebo víťazným majiteľom, 

nájomcom či pretekárom najneskôr 10 dní (◆ ihneď) po skončení poslednej súťaže 
pretekov, za predpokladu, že tieto osoby vyrovnali organizačnému výboru všetky svoje 
finančné a iné záväzky. 

 
3. Ak sa zvažujú akékoľvek námietky týkajúce sa určitej súťaže, nie je možné do ich 

vyriešenia peňažné ceny pre túto danú súťaž prideliť a odovzdať. 
 
 
Článok 129    Medajly FEI (◆ SJF) 
 
1. FEI Medaily z FEI majstrovstiev (◆ Medajly z Majstrovstiev SR) sa udeľujú zúčastneným 

jednotlivcom a družstvám v zmysle športových pravidiel príslušnej disciplíny.   
 
 
Článok 130    Putovné poháre 
 
1. Ak je pre trvalé vlastníctvo putovného pohára z určitej medzinárodnej súťaže potrebné 

dosiahnúť stanovený počet víťazstiev jedným pretekárom alebo jednou krajinou, nesmú 
byť všeobecné podmienky danej súťaže menené v období 5 rokov od prvej súťaže alebo 
až do tej doby, kedy bol tento pohár v nezmenených podmienkach získaný do trvalého 
vlastníctva, a to pri prvej príležitosti. 

 
 
Článok 131    Náklady 
 
1. Spôsob úhrady nákladov vedúceho družstva, veterinára družstva, pretekárov, 

ošetroveteľov, koní a ostatných oprávnených osôb stanovujú príslušné šporové pravidlá. 
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2. Náklady oficiálnych funkcionárov: 
 

2.1 NF a OV hradia cestovné, ubytovanie a stravovanie oficiálnych funkcionárov v súlade 
so Všeobecnými a športovými pravidlami; 

2.2 FEI oficiálni funkcionári, ktorých náklady hradí organizačný výbor by mali byť 
menovaní so súhlasom OV;  

 
3. V prípade majstrovstiev vo viacerých disciplínach všetci FEI oficiálni funkcionári rovnakej 

kategórie musia dostať rovnaké diety (presnú sumu určí FEI).  
 

4. ◆  Forma a výška úhrad na národných pretekoch musí byť uvedená v rozpise pretekov, 
inak súťažiaci štartujú na vlastné náklady. 

 
 
Článok 132    Voľný vstup 
 
1. Nesúťažiaci vlastníci koní, ktorí sú prítomní na pretekoch, majú právo obdržať od 

organizačného výboru preukaz voľného vstupu na tribúny a do priestorov opracoviska a 
zvláštny preukaz pre vstup do stajní. Organizačný výbor musí poskytnúť jeden vstup na 
minimálne dvoch vlastníkov na koňa. 

 
2. Členovia a čestní členovia VV FEI, členovia stálych výborov, držitelia oprávnení na voľný 

vstup a držitelia Čestných odznakov FEI majú právo na voľný vstup a prístup do 
vyhradených priestorov (určených OV a FEI, ale minimálne prístup do stanu pre 
pretekárov) na všetkých pretekoch, ktoré sa konajú pod jurisdikciou FEI za predpokladu, 
že príslušný OV bol informovaný minimálne týždeň pred pretekmi. Všetkým osobám, ktoré 
majú právo na túto výsadu (na právo vstupu do stajní pozri VeP), vydá na požiadanie 
potrebné osvedčenie generálny sekretár FEI. 

 
3. Držiteľ tohto osvedčenia musí požiadať čo najskôr (minimálne + mesiac před konaním 

pretekov) príslušný organizačný výbor o zaistenie potrebných vstupeniek či vstupov. Spolu 
s touto žiadosťou je nutné predložiť dané osvedčenie, ktoré organizačný výbor vráti 
majiteľovi pri odovzdávaní vstupeniek či preukazov. 

 
4. ◆ Na národných pretekoch usporiadateľ umožní bezplatné parkovanie prepravníkov koní 

a voľný vstup na preteky vedúcim družstiev, trénerom, súťažiacim, ošetrovateľom koní (1 
ošetrovateľ na 1 pretekára),  vlastníkom koní a šoférom kamiónov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

Všobecné pravidlá SJF, 15. vydanie 2023                      32/100 

 
Kapitola IV    Komerčné záležitosti a sponzorovanie 
 
 
Článok 133    Komerčné práva 
 
1. Vlastníctvo názvu a loga FEI; názvov, log a formátov súťaží FEI pretekov patrí FEI. 

 
1.1  FEI vlastní oficiálne medzinárodné rebríčky pozostávajúce z rebríčka 

pretekárov a koní, súťažiacich na pretekoch a v súťažiach pod autoritou FEI a je 
vlastníkom všetkých intelektuálnych práv na údaje alebo informácie, ktoré môžu z 
toho teraz alebo kedykoľvek v budúcnosti kdekoľvek na svete vyplynúť; 

1.2 FEI je vlastníkom všetkých intelektuálnych práv na údaje alebo informácie, ktoré 
môžu z toho teraz alebo kedykoľvek v budúcnosti kdekoľvek na svete vyplynúť 
v súvislosti s pretekmi. Nikto nesmie zbierať alebo rozširovať nijaké údaje alebo 
informácie, týkajúce sa pretekov alebo súťaží bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu FEI. Navyše každá osoba alebo organizácia považovaná podľa platných 
zákonov za vlastníka alebo držiteľa práv na takéto údaje alebo informácie týmto 
odstupuje FEI všetky takéto existujúce (súčasným odstúpením budúcich práv) 
a všetky takéto budúce práva (včítane intelektuálnych a iných vlastníckych práv). NF 
môžu bezplatne používať údaje z pretekov na ich území a údaje o ich pretekároch 
bez ohľadu na to, kde pretekajú. Taktiež OV je oprávnený bezplatne používať údaje 
o svojich vlastných pretekoch; 

1.3  FEI vlastní výlučné právo na použitie vyššie uvedeného vlastníctva vo všetkých 
médiách, včítane novo vzniknutých, Internete a televízii vo všetkých formách ako aj 
na sponzorstvo a reklamné účely v súlade s podmienkami v nasledujúcich 
odstavcoch 2 a 3. 

 
2. V súvislosti s podujatiami s názvom FEI by malo dôjsť k zmluve medzi FEI a príslušnou NF 

a OV, ktorá definuje ich práva a povinnosti na používanie všetkého komerčného vlastníctva 
a zdielanie z toho plynúcich možných ziskov. 
 
2.1 Zmluva by mala uznávať predošlé záväzky príslušnej NF a OV a mala by predchádzať 

možným konfliktom; 

2.2 V súlade s odstavcom 3, normálnym základom zmluvy by mala byť licencia príslušnej 
NF a OV na komerčné vlastníctvo za poplatok stanovený FEI pre všetky kategórie 
FEI majstrovstiev alebo pretekov a na spoločné zdielanie možných ziskov; 

2.3 V súvislosti s FEI seriálmi a FEI súťažami, ktoré sú súčasťou iných pretekov by malo 
dôjsť k zmluve medzi FEI a príslušnou NF a OV, ktorá rešpektuje ich predošlé 
záväzky, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 
 

3. Zmluvy musia byť uzatvorené skôr ako VV FEI rozhodne o mieste konania pretekov, 
a/alebo schválení FEI seriálu alebo súťaže. Používanie celého komerčného vlastníctva a 
televíznych práv musí byť dohodnuté tak, aby bolo zabezpečené konanie príslušných 
pretekov, FEI seriálu alebo súťaže, berúc do úvahy technické a športové podmienky a 
rozvoj jazdeckého športu. 
 

4. Ak majú FEI preteky hlavného sponzora, meno sponzora sa môže uvádzať spolu s menom 
pretekov. 
 

5. Na FEI majstrovstvách, Finále FEI Svetového pohára, seriáli FEI Super ligy a FEI Pohára 
národov musia byť použité oficiálne logá FEI na všetkých plagátoch a na titulnej strane 
všetkých rozpisov a programov. 
 

6. Na pretekoch CIO musia použité oficiálne logá FEI na všetkých plagátoch a na titulnej 
strane všetkých rozpisov a programov. 
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Článok 134    Sponzorované družstvá (tímy) 
 
Za účelom štartu na FEI pretekoch musia byť sponzorované družstvá registrované FEI 
v súlade s príslušnými športovými pravidlami. 
 
 
Článok 135    Reklama a propagácia na pretekároch a koňoch 
 
1. Účastníci pretekov súhlasia s ich filmovaním, prenosom v televízii, fotografovaním, 

spoznávaním, interviovaním alebo zaznamenávaním iným spôsobom počas pretekov za 
účelom mediálneho krytia pretekov (platí to natrvalo pre akékoľvek médiá kdekoľvek na 
svete) a propagáciu športu. Pretekári týmto odovzdávajú FEI s plnou a trvalou zárukou 
všetky práva na takéto záznamy.  

◆ Pretekári s licenciou SJF odovzdávajú SJF s plnou a trvalou zárukou všetky práva na 
takéto záznamy zo všetkých národných aj medzinárodných pretekov konaných na území 
SR. 
Pretekári súhlasia, že ich meno, podobizeň, fotografia a záznam pohybu, zaznamenané 
na pretekoch, môže FEI a/alebo OV použiť na účely propagácie pretekov a športu. 

◆ Pretekári s licenciou SJF súhlasia, že ich meno, podobizeň, fotografia a záznam pohybu, 
zaznamenané na pretekoch, môže SJF použiť na účely propagácie pretekov a športu. 
    

2. Na všetkých pretekoch s výnimkou regionálnych a Olympijských hier pod záštitou MOV, 
môžu pretekári nosiť šatstvo a používať výstroj (včítane ale nielen jazdeckej výstroje a 
voltížnej dečky) a dopravné prostriedky ktoré identifikujú meno výrobcu, pretekárovho 
sponzora, sponzora NF, pretekárovu krajinu a/alebo samotného pretekára ale len podľa 
špeciálnych podmienok uvedených ďalej: 

2.1 Identifikácia výrobcu nesponzora 

2.1.1 Ak je prezentovaný v areáli pretekov a počas odovzdávania cien meno alebo 
logo výrobcu nesponzora oblečenia, výstroja a/alebo dopravného prostriedku 
(včítane ale nielen kočiara) môže by len jeden krát a na povrchu každej časti 
oblečenia, výstroja a/alebo dopravného prostriedku a nesmie byť väčšie než: 

a) 3 cm² na oblečení a výstroji, okrem postrojov počas záprahových 
pretekov; 

b) 50 cm²  na každej strane kočiara počas drezúry a parkúru záprahových 
pretekov; 

c) Identifikácia výrobcu postroja sa počas záprahových pretekoch môže na 
postroji vyskytovať len 1 krát a jej veľkosť ako aj dĺžka pásu, na ktorom je 
umiestnená  je maximálne 10 cm. 

 
2.2 Identifikácia sponzorov 

2.2.1 Ak je prezentované v areáli pretekov a počas odovzdávania cien meno 
a/alebo logo sponzora (sponzorov) pretekárov a/alebo sponzora (sponzorov) 
družstva, môže byť použité na povrchu vecí a nesmie byť väčšie než: 

a) 400 cm² na každej strane kočiara počas drezúry a parkúru  záprahových 
pretekov a voltížnej dečke (vaulting back pad); 

b) 200 cm² na každej strane sedlovej dečky; 

c) 80 cm² iba raz na saku alebo vrchnom odeve vo výške vrecka na hrudi 
pri drezúre a parkúre záprahových pretekov; 

d) 80 cm² na každej strane saka alebo vrchného odevu vo výške vrecka na 
hrudi pri skokových a drezúrnych pretekoch a drezúre 
všestrannostných pretekov;  
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e) 100 cm²  iba raz na voltížnom drese; 

f)   80 cm² (maximálna dĺžka 20 cm a maximálna šírka 4 cm) len 1 krát 
pozdĺžne na ľavej nohavici jazdeckých nohavíc pri skokových 
pretekoch a terénnej jazde a skokoch všestrannostných 
pretekov;  

g)   16 cm²  na oboch stranách límca košele alebo centrálne v strede goliera 
dámskej blúzky; 

h) 200 cm²  1 krát na jednom ramene alebo 1 krát 100 cm² na každom  
ramene saka alebo vrchného odevu počas terénnej jazdy 
všestrannostných pretekov a pri vytrvalostných pretekoch; 

i) 125 cm² (maximálna dĺžka 25 cm a maximálna šírka 5 cm) zvisle 
v strednej časti jazdeckej prilby pri skokových pretekoch, 
terénnej jazde a skokoch všestrannostných pretekov a 
vytrvalostných pretekoch. Meno a/alebo logo môže byť 
umiestnené aj vodorovne, pokiaľ sú dodržané uvedené rozmery; 

j)   75 cm² na ochrane uší pri skokových, drezúrnych, záprahových, 
voltížnych a všestrannostných pretekoch;  

2.2.1.1 Pretekarí musia nosiť oficiálne oblečenie svojej NF počas všetkých 
častí súťaže (družstvá a jednotlivci) na FEI majstrovstvách a/alebo CIO; 

2.2.1.2 Pokiaľ NF nemá oficiálne oblečenie, jej pretekár musí nosiť svoje 
vlastné oblečenie v súlade s pravidlami príslušnej disciplíny a požiadavkami, 
uvedenými v tomto článku.  

2.2.2 Fáza maratónu pri záprahových pretekoch je z tohto článku vylúčená a riadi 
sa športovými pravidlami pre záprahy; 

2.2.3 Organizačný výbor môže použiť meno a/alebo logo sponzora súťaže alebo 
pretekov na oblečení personálu na kolbisku a na číslach pretekárov počas 
terénnej jazdy všestrannostných pretekov a počas vytrvalostných pretekov a 
na stajňových pokrývkach pri predvádzaní koní v areáli pretekov a počas 
ceremoniálu odovzdávania cien na všetkých pretekoch FEI. Veľkosť mena 
alebo loga nesmie presiahnuť 100 cm². 

 
2.3 Národná identifikácia pretekára 

2.3.1 Počas pohybu na kolbisku a počas dekorácie sa môže objaviť meno alebo 
logo pretekárovej krajiny, národný symbol a/alebo jeho národná vlajka a/alebo 
logo alebo meno pretekárovej NF na povrchu a vo veľkosti nepresahujúcej: 

a) 400 cm² na každej strane kočiara počas drezúry a parkúru  záprahových 
pretekov a voltížnej dečke (vaulting back pad); 

b)   80 cm²  iba raz na saku alebo vrchnom odeve vo výške vrecka na hrudi 
pri drezúre a parkúre záprahových pretekov; 

c) Primeranej veľkosti na každej strane saka alebo vrchného odevu vo výške 
vrecka na hrudi a na golieri pri skokových a drezúrnych pretekoch a 
drezúre všestrannostných pretekov; 

d) 200 cm² na každej strane sedlovej dečky; 

e) 100 cm²  iba raz na voltížnom drese; 

f) 200 cm²  1 krát na jednom ramene alebo 1 krát 100 cm² na každom  
ramene saka alebo vrchného odevu počas pretekov vo 
všetkých disciplínach; 

g) Vertikálne v strednej časti prilby pri skokových pretekoch; 
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h) Vertikálne v strednej časti ochrannej prikrývky hlavy pri drezúrnych 
pretekoch; 

i) Vertikálne v strednej časti ochrannej prikrývky hlavy pri všestrannosti a 
vytrvalostných pretekoch. V oboch prípadoch sa národné farby môžu 
vyskytnúť na celom povrchu ochrannej prikrývky hlavy; 

j)   80 cm² (maximálna dĺžka 20 cm a maximálna šírka 4 cm) len 1 krát 
pozdĺžne na ľavej nohavici jazdeckých nohavíc pri skokových 
pretekoch a terénnej jazde a skokoch všestrannostných 
pretekov; 

k)    75 cm² na ochrane uší pri skokových, drezúrnych, záprahových, 
voltížnych a všestrannostných pretekoch; 

l) Okrem toho každá disciplína môže určiť vo svojich športových pravidlách, 
že meno alebo logo pretekára, jeho národný symbol a/alebo jeho národná 
zástava, a/alebo logo alebo meno jeho NF môžu byť zobrazené na inej 
časti oblečenia, výstroja a/alebo kočiara.  

V každom prípade národná identifikácia pretekára môže byť na tom istom povrchu 
kombinovaná s menom a/alebo logom pretekárovho sponzora, sponzorom jeho týmu 
a/alebo NF, pokiaľ je jeho umiestnenie a viditeľnosť v súlade s odstavcami 2.2.1 a 
2.3.1. 

 
2.4 Meno pretekára 

2.4.1 Počas pohybu na kolbisku a počas dekorácie sa môže objaviť meno pretekára 
na povrchu pokiaľ nepresahuje: 

a)   80 cm² (maximálna dĺžka 20 cm a maximálna šírka 4 cm) len 1 krát 
pozdĺžne na ľavej nohavici jazdeckých nohavíc pri skokových 
pretekoch a terénnej jazde a skokoch všestrannostných 
pretekov; 

3. Pokiaľ nie je v tomto článku špecifikované inak, žiadna reklama a propagácia nie je 
povolená na žiadnom pretekárovi, funkcionárovi, koňovi, kočiari, voltížnej dečke alebo 
jazdeckom postroji počas prítomnosti na kolbisku alebo počas súťaže. Avšak pretekári 
môžu pri prehliadke kurzu  nosiť logo ich sponzorov a/alebo ich národnosti v rámci nie viac 
ako 400 cm² z prednej a zadnej strany ich vrchného odevu a nie viac ako 50 cm² na 
pokrývke hlavy; 

4. FEI je oprávnená vyžadovať, aby pretekár na 1. mieste oficiálneho medzinárodného 
rebríčka počas pretekov nosil pásku vedúceho pretekára na rukáve. 

5. Porušenie tohto predpisu po upozornení oficiálnym funkcionárom a/alebo FEI, má mať za 
následok udelenie žltej karty pretekárovi, pokiaľ sa nevyskytli výnimočné okolnosti. 

6. Pokiaľ nie je v športových pravidlách  stanovené inak, reklama sa môže objaviť na 
prekážkach, po stranách kolbiska, pokiaľ to prenosové, internetové alebo iné zákony alebo 
zmluvy povoľujú. Napríklad špecifikácie pre sponzorské prekážky/ploty sú zahrnuté 
v športových pravidlách. 

7. Pokiaľ nie je písomne dohotnuté s FEI inak, v súvislosti s účinnosťou tohto  článku, pod 
kolbisko sú zahrnuté všetky priestory, kde pretekár súťaží, alebo jeho kôň podlieha 
veterinárnej kontrole. Nie sú tam zahrnuté miesta na sústredenie / opracoviská, štartovné 
a cieľové boxy vo všestrannosti, holding boxy a veterinárne brány pri vytrvalostných a 
povinné priestory na odpočinok pri záprahových pretekoch. 

8. Hlavný komisár je povinný zabezpečiť, že hore uvedené požiadavky sú dodržané pred 
vstupom na kolbisko. Pretekárom, ktorí ich nespĺňajú, nebude počas súťaže povolený 
vstup na kolbisko. FEI nepovolí oficiálne oblečenie NF, ktoré nespĺňa požiadavky tohto 
článku.      
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Kapitola V    Kone  
 
 
Článok 136    Vek koní 
 
1. Vekové obmedzenia koní, ktoré sa zúčatňujú pretekov špecifikujú príslušné športové 

pravidlá.  

2. ◆  Na národných pretekoch môžu štartovať kone/pony, ktorých vek je 4 roky (vo 
westernových disciplínach 3 roky) a staršie, t.j. kone, ktoré v danom kalendárnom roku 
dosiahnu minimálny predpísaný vek. 

 
 
Článok 137    Pasy koní a mikročipy 
 
1. Každý kôň prihlásený do ktorejkoľvek zo súťaží na pretekoch CIM (Príloha E) v zahraničí  

a každý kôň prihlásený na preteky CI, FEI majstrovstvá, regionálne, Olympijske a 
Paralympijské hry,  musí mať vždy oficiálny platný pas FEI alebo národný pas schválený 
FEI vložený do FEI identifikačnej karty. Pokiaľ kone neustále pobývajú v členskom štáte 
Európskej unie (EU), musia mať národný, podla predpisov EU schválený pas, na ktorý je 
viazané aj jeho schválenie FEI a ktorému bola vydaná FEI identifikačná karta. Výnimku 
z tohto ustanovenia je vlastníctvo FEI pasu, ktorému bola bez prerušenia predĺžovaná 
platnosť.             

 
2. Bez ohľadu na uvedené hore, kone zúčastňujúce sa pretekov  CIM (Príloha E) vo svojej 

vlastnej krajine nemusia mať FEI pas alebo FEI identifikačnú kartu, ktorý je uvednený 
v odstavci 1. Všetky tieto kone musia byť riadne registrované FEI a identifikovateľné. Kone 
neustále pobývajúce v členskom štáte EU, musia mať minimálne národný, podla predpisov 
EU schválený pas. 

Od 1. Januára 2017 pre vo FEI novoregistrované kone platia nasledujúce požiadavky: 

• Kone musia byť identifikovateľné minimálne národným pasom, schváleným FEI; 

• Požadované kopie stránok FEI schváleného pasu koňa a/alebo FEI dokladov musí NF 
vložiť do FEI databázy ešte pred definitívnou prihláškou koňa na preteky.  

 
3. V každom pase musí byť uvedené plné meno, adresa a podpis vlastníka registrovaného 

národnou federáciou. V pase musí byť uvedený presný popis koňa a znázornenie jeho 
znakov, ďalej záznam všetkých vykonaných očkovaní a dopingových testov. Ak dôjde 
k zmene mena koňa uvedeného vo FEI/v národnom pase alebo ku zmenám v pase, musí 
hneď národná federáca informovať FEI. 

 
4. Národná federácia zodpovedá za vydávanie FEI pasov a identifikačných kariet všetkým 

koňom, ktoré ich majú mať. Rovnako musí NF zaistiť, aby boli FEI/národné pasy správne 
vyplnené v súlade s Veterinárnymi pravidlami pred jeho legalizáciou pečiatkou NF a 
podpisom jej oficiálneho predstaviteľa. NF musia zabezpečiť, že popis koňa je úplný a 
spĺňa potrebné štandardy. NF musí zaslať FEI fotokópiu identifikačnej stránky k registrácii. 
Osoba zodpovedná za kone na pretekoch zodpovedá za správnosť údajov v pase a za 
predloženie pasu ku kontrole. Výnimkou sú preteky so zapožičanými koňmi (čl. 111), kedy 
táto zodpovednosť prechádza na hostiteľskú NF. 

4.1 Od 1. januára 2010 FEI nevydáva pasy pre kone podliehajúce požiadavkám 
identifikácie podľa pravidiel EU. Pre dokumentačnú procedúru koní v EU platí článok 
1010 a Príloha XVII VeP. Výnimku z ustanovenia tvoria pasy, ktorým bola bez 
predĺženia prerušovaná platnosť.    

 
5. Kôň môže mať iba jeden FEI pas alebo národný pas s identifikačnou kartou FEI, ako je 

uvedené v odstavci 1 a stále FEI číslo. Ak je národná federácia presvedčená o tom, že 
došlo k strate FEI alebo národného pasu alebo je pas už v niektorej časti vypísaný, musí 
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vydať nový pas, ktorý je jasne označený slovom „duplikát“ a má rovnaké číslo ako pas 
pôvodný. Vydanie duplikátu pasu sa musí nahlásiť na FEI (pozri VeP). 

 
6. Ogranizačný výbor musí zaistiť, aby bol každý kôň počas kontroly pri príchode v súlade 

s Veterinárnymi pravidlami pozitívne identifikovaný. Každý prípad nesprávnych alebo 
nepresných údajov v pase alebo prípad, kedy nie je možné koňa pozitívne identifikovať, 
musí byť nahlásený predsedovi rozhodcovského zboru, ktorý ďalej musí informovať na 
predpísanom formulári generálneho sekretára FEI s uvedením FEI čísla pasu a mena 
koňa. 

 
7. Ak sa dostaví kôň na preteky CI, FEI majstrovstvá, regionálne alebo Olympijské hry bez 

FEI pasu alebo národného pasu s identifikačnou kartou FEI, alebo ak sú údaje v jeho pase 
neúplné, tento kôň nesmie bez súhlasu rozhodcovského zboru na pretekoch štartovať. Kôň 
bez FEI pasu alebo národného pasu s identifikačnou kartou FEI môže štartovať iba za 
výnimočných okolností. 

 
8. Všetky kone registrované FEI po prvý krát musia byť identifikovateľné mikročipom, ktorý 

spľňa normy ISO 11784 a ISO 11785. 
 
9. ◆ V národných súťažiach musí mať každý kôň platnú licenciu a Evidenčné číslo SJF podľa 

ustanovení SJF. 
 

10. ◆ Štart pretekárov a koní registrovaných jazdeckými federáciami Českej republiky, 
Gruzínska, Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Slovinska na pretekoch CN na území SR 
ako aj štart pretekárov a koní registrovaných Slovenskou jazdeckou federáciou v Českej 
republike, Gruzínsku, Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku a Slovinsku je upravený 
bilaterálnymi dohodami (Príloha N7). Tieto dohody sa vzťahujú len pre kombináciu pretekár 
a kôň s licenciou jazdeckej federácie rovnakého štátu.   

 
 
Článok 138    Mená koní 
 
1. V zásade platí, že prvé registrované meno koňa uvedené v pase musí zodpovedať 

pôvodnému menu, pod ktorým bol kôň poprvykrát zaregistrovaný vo svojej národnej 
federácii a toto meno musí zostať trvalo v jeho pase. 

 
2. Prvé registrované meno nesmie byť názvom určitej obchodnej firmy alebo obchodného 

výrobku. Pokiaľ sa toto meno považuje za názov obchodnej firmy alebo obchodného 
výrobku, musí byť do pasu uvedené nové prvé registrované meno, ktoré potom v pase 
zostane trvalo. 

 
3. K menu uvedenému v odstavcoch 1 a 2 je možné pripojiť komerčnú predponu alebo 

príponu a takto musí byť uvedené v pase. Na regionálnych a Olympijskych hrách pod 
záštitou Medzinárodného olympijského výboru však táto predpona či prípona nesmie byť 
uvedená v programe alebo využívaná iným spôsobom. 

 
4. Ak sa musí použiť nové meno a toto je zapísané do pasu a/alebo pokiaľ sa musí zmeniť 

komerčná predpona či prípona, kôň musí nosiť nové meno, prípadne novú predponu či 
príponu v nasledujúcich 12 mesiacoch týmto spôsobom: nové meno a/alebo nová 
predpona či prípona a predchádzajúce meno či predpona či prípona (pozri VeP). 

 
 
Článok 139    Vlastníci a nájomníci koní 
 
1. Národná federácia si musí viesť register vlastníkov a nájomníkov koní s oficiálnym pasom. 

Zmeny vlastníkov a záznamy o nájomných zmluvách medzi vlastníkmi musia byť 
zaznamenané vo FEI a/alebo národnom  pase a legalizované pečiatkou a podpisom 
oficiálneho predstaviteľa NF. 
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2. Národnosť koňa je totožná s národnosťou vlastníka alebo nájomníka, ktorý si koňa 

prenajal, alebo krajiny, v ktorej je firma, ktorá koňa vlastní alebo si ho prenajala, 
registrovaná. Spoločnosť môže vlastniť koňa spoločne s jednotlivcom. 

 
3. Ak jeden alebo viac koní patrí do spoločného vlastníctva niekoľkých vlastníkov rôznych 

národností, vlastníci musia pred prvým prihlásením koňa na preteky stanoviť národnosť, 
za ktorú bude kôň či kone štartovať a táto národnosť musí byť uvedená v pase. Táto 
národnosť musí byť koňovi ponechaná až do zrušenia spolku vlastníkov alebo až do doby, 
kedy dôjde k predaju koňa. Každá následná zmena národnosti musí byť nahlásená FEI. 

 
4. Kone prihlásené na Olympijské hry musia byť vo vlastníctve majiteľov rovnakej národnosti 

ako pretekár od 15. januára roku konania OH. (pozri Olympijské pravidlá). 
 
5. Pretekár sa môže zúčastniť všetkých pretekov okrem OH s koňom patriacim vlastníkovi 

inej národnosti (pozri čl. 118 Zodpovedná osoba). 
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Kapitola VI    Ochrana pretekárov a koní 
 
 
Článok 140    Ochrana pretekárov a podporných účastníkov 
  
1. Ktokoľvek sediaci na koni v areáli pretekov a pretekári a prísediaci na záprahu musia mať 

počas maratónu na hlave riadne upevnenú ochrannú prikrývku hlavy. Príslušné športové 
pravidlá môžu určovať výnimku z tohto pravidla, keď je pretekárovi dovolené sňať 
ochrannú prikrývku hlavy pri dekorácii, hraní národnej hymny a iných slávnostných 
ceremoniáloch. Porušenie nosenia ochrannej prikrývky hlavy v dobe a na miestach keď je 
to požadované má za následok udelenie Žltej karty pretekárovi alebo podpornému 
účastníkovi, pokiaľ sa nejednalo o mimoriadne okolnosti. Použitie kamier na pretekároch, 
podporných účastníkoch alebo výstroji (ako ochranná alebo iná prikrývka hlavy, kočiar) nie 
je prípustné bez špeciálneho povolenia FEI. Rozhodnutie niesť kameru počas súťaže musí 
byť vždy dobrovoľné a na vlastné riziko konkrétnej osoby. 
 

2. Rozhodcovský zbor môže po konzultácii so zodpovedným pracovníkom zdravotnej služby 
(pokiaľ ten nie je prítomný, tak vhodným lekárom a/alebo zdravotnou službou pretekov) 
kedykoľvek vylúčiť z ďaľšej účasti v súťaži alebo na pretekoch pretekára alebo podporného 
účastníka, ktorý nie je schopný pokračovať z dôvodu vážneho alebo potenciálne vážneho 
zranenia alebo zdravotného stavu.     

 
 
Článok 141    Ochrana koní 
 
V prípade choroby alebo zranenia počas pretekov, rozhodcovský zbor po konzultácii 
s veterinárnym lekárom alebo komisiou rozhodne, či kôň môže v tejto alebo nasledujúcich 
súťažiach pokračovať.     
 
 
Článok 142    Zlé zaobchádzanie s koňmi 
 
1. Nikto nemôže zneužívať kone počas pretekov alebo kedykoľvek inokedy. Zlé 

zaobchádzanie s koňmi je možné definovať ako úmyslené jednanie, ktoré môže 
spôsobovať bolesť či zbytočné nepohodlie koňovi, vrátane nasledújcich, ale a jiných 
možných prípadov: 

• Nadmerné švihanie alebo bitie koňa; 

• Používanie prístrojov, ktoré koňovi spôsobujú elektrické šoky; 

• Nadmerné či opakované používanie ostrôh; 

• Trhanie zubadlom alebo iným predmetom v konskej papuli; 

• Súťaženie so zreteľne vyčerpaným, krívajúcim alebo zraneným koňom; 

• Barovanie koňa; 

• Nenormálne zvýšenie alebo zníženie citlivosti ktorejkoľvek časti tela koňa; 

• Ponechanie koňa bez dostatku potravy, tekutín a primeraného tréningu; 

• Použitie ďaľších predmetov a zariadení spôsobujúcich koňovi bolesť pri zhodení 
prekážky. 

  
2. Svedok zlého zaobchádzania s koňom musí o tom bezodkladne informovať formou 

protestu (Čl. 161). Ak bolo zlé zaobchádzanie zistené na pretekoch, malo by byť oznámené 
formou protestu (Čl. 161) oficiálnemu predstaviteľovi na pretekoch. Ak bolo zlé 
zaobchádzanie zistené mimo pretekov, malo by byť oznámené formou protestu (Čl. 161) 
generálnemu sekretárovi, ktorý po preverení rozhodne o postúpení prípadu FEI Tribunálu. 

3. ◆  Každý kôň môže štartovať v každej súťaži len raz, ak špeciálne predpisy nestanovia 
inak. 
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Článok 143    Zdravotná kontrola a anti-doping 
 
1. Presné pravidlá, týkajúce sa  zdravotnej kontroly a anti-dopingu sú uvedené v pravidlách 

anti-dopingu pre pretekárov (ADRHA) spolu so svetovým anti-dopingovým kódom (WADC) 
a pravidlami pre anti-doping a zdravotnú kontrolu koní (EADCM).  

 
2. O pokračovaní v pretekoch u koní liečených zakázanou látkou rozhoduje predseda 

rozhodcovského zboru na základe odporúčania veterinárneho delegáta alebo komisie 
v súlade s postupom uvedeným vo VeP. 

 
3. ◆ V národných súťažiach preberá funkciu veterinárnej komisie alebo veterinárneho 

delegáta službukonajúci veterinár. 
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Kapitola VII    Oficiálni funkcionári pretekov 
 
 
Článok 144    Úvod 
 
1. FEI má zoznam kvalifikovaných oficiálnych funkcionárov, ktorí spĺňajú požiadavky 

príslušnej športovej komisie, alebo Veterinárneho vzdelávacieho systému (VVS) a ktorých 
po schválení príslušnou NF menuje FEI. Zoznam zahŕňa, ale nie je limitovaný len na 
rozhodcov stewardov, staviteľov, technických delegátov, veterinárov a klasifikátorov. 
 

2. Proces vzdelávania a kariéry oficiálneho funkcionára je daný vzdelávacím systémom 
disciplíny alebo VVS. Kvalifikácie a povinnosti oficiálneho funkcionára sú určené vo 
vzdelávacom systéme, v popise funkcie, VeP a športových pravidlách každej disciplíny. 

 
3. NF môžu požiadať FEI o ekvivalenciu ich vzdelávacích systémov. Najvyšší stupeň 

vzdelania NF môže equivalentom vstupnej úrovne vzdelania FEI. 
 
4. Oficiálny funkcionár je považovaný za zahraničného, pokiaľ má štátnu príslušnosť odlišnú 

od krajiny, kde sa konajú preteky. 
 
5. Táto kapitola VII popisuje všeobecné pravidlá pre úlohy, funkcie a proces menovania 

funkcionárov FEI. Ďaľšie pravidlá, špecifické pre disciplíny sú obsiahnuté v príslušných 
športových pravidlách. V prípade rozporu platia ustanovenia príslušných špoertových 
pravidiel. 

 

 

◆ Článok 144a    Menovanie oficiálnych funcionárov na národných pretekoch 
 
 
1. ◆  Komisia športových odborníkov SJF schvaľuje: 

• všetkých oficiálnych funkcionárov na Majstrovstvá SR. 
 

2. ◆  Schvalovací orgán rozpisov pretekov schvaľuje: 

• všetkých oficiálnych funkcionárov na ostatné preteky, ktorých rozpis schválil. 
 

3. ◆  Funkcia na pretekoch riadených vyšším riadiacim orgánom má prednosť pred funkciou 
menovanou nižším riadiacim orgánom. 

 
 
Článok 145    Rozhodca 
 
1. Hlavný rozhodca podlieha FEI a je zodpovedný za priebeh medzinárodných pretekov 

podľa podmienok, uvedených v schválenom rozpise, v súlade s pravidlami a predpismi 
FEI. Člen zboru rozhodcov podlieha hlavnému rozhodcovi a je spoluzodpovedný za 
priebeh medzinárodných súťaži alebo pretekov. 
 

2. NF zašle FEI mená, kvalifikáciu a národnosť osôb, ktoré doporučujú k precvičovaniu 
funkcie a plneniu požiadavie vzdelávacieho systému každej disciplíny. 

 
3. Pokiaľ športové pravidlá neurčujú inak, existujú 4 úrovne rozhodcov (Level 1-4).  

Kvalifikačné požiadavky pre každú úroveň sú stanovené vo vzdelávacom systéme pre 
každú disciplínu. 

 
4. Rozhodcovia každej kategórie nesmú vykonávať funkcie v kategóriach vyššej úrovne ako 

je stanovené vo VšP alebo príslušných športových pravidlách. 
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◆ Článok 145a    Rozhodca na národných pretekoch 
 
1. Slovenská jazdecká federácia má zoznam všetkých kvalifikovaných rozhodcov. 
 
2. Rozhodcovia sú rozdelení do kategórií RX1 – 4 (X = S,D,C,A,V,E alebo R), kde RX1 je 

rozhodca-čakateľ (praktikant); 
 

3. Vzdelávanie rozhodcov je upresnené v Smernici pre školenie športových odborníkov SJF. 
 

4. Na národných pretekoch môže byť činný len taký zahraničný rozhodca, ktorý je vedený 
v zozname rozhodcov FEI, alebo taký zahraničný rozhodca, ktorého požadovanú 
kvalifikáciu písomne potvrdí jeho národná federácia. V rozhodcovskom zbore musí byť  
nadpolovičný počet členov s rozhodcovskou licenciou SJF. V prípade, že toto ustanovenie 
nie je možné naplniť, Komisia športových odborníkov SJF môže na návrh príslušnej 
športovej komisie povoliť aj vyššie zastúpenie zahraničných rozhodcov so zodpovedajúcou 
kvalifikáciou. 

 
5. Predseda zboru rozhodcov na všetkých národných pretekoch musí byť zo zoznamu 

rozhodcov SJF RX3 alebo RX4. V prípade, že toto ustanovenie nie je možné naplniť, 
Komisia športových odborníkov SJF môže na návrh príslušnej športovej komisie povoliť aj 
zahraničného predsedu zboru rozhodcov, zároveň však musí byť určený člen 
rozhodcovského zboru, ktorý vypracuje a zašle správu z pretekov na SJF v stanovenom 
termíne. 

 
6. Kvalifikácia rozhodcu vyplýva z jeho licencie. 

 
7. ◆ Aktívna činnosť rozhodcu SJF končí k 31.decembru v roku, keď dosiahne vek 75 rokov. 

Komisia športových odborníkov SJF ju môže za mimoriadnych okolností 2 krát predĺžiť, 
najprv o 3 roky a následne o 2 roky, pričom definitívne je ukončená k 31.decembru v roku, 
keď rozhodca dosiahne vek 80 rokov. 

 
8. ◆  Pri národných pretekoch, ak sa nekoná prvá prehliadka koní, začína doba kompetencie 

zboru rozhodcov technickou poradou, prípadne počiatkom prezentácie  alebo jednu hodinu 
pred začiatkom prvej súťaže a končí pol hodiny po vyhlásení posledných výsledkov. 

 
 
Článok 146    Menovanie rozhodcov 
 
1. Menovania rozhodcov sú upravené príslušnými športovými pravidlami a VšP. 

 
2. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny neurčujú inak, FEI menuje hlavného rozhodcu 

a rozhodcov pre FEI Finále Svetového pohára, Finále FEI Pohára národov, FEI 
majstrovstvá sveta a kontinentálne majstrovstvá, regionálne a kontinentálne hry, 
Olympijské hry mládeže, Paralympické hry a Olympijské hry. 

 
3. Športové pravidlá každej disciplíny určujú kvalifikačné požiadavky na hlavného rozhodcu 

alebo člena rozhodcovského zboru na rôznych kategóriách medzinárodných pretekov. 
 
4. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny neučujú inak, Level1 a Level 2 rozhodcovia 

môžu byť menovaní za členov rozhodcovského zboru. 
 
5. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny neučujú inak, Level3 a Level 4 rozhodcovia 

môžu byť menovaní za hlavných rozhodcov. 
 

 
Článok 147    Steward (komisár) 
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1. Hlavný steward (Chief Steward) podlieha hlavnému rozhodcovi, je zodpovedný za tím 
stewardov a jeho úlohou je zabezpečiť adekvátnu úroveň súťažných podmienok a blaho 
koňa na medzinárodných pretekoch, v súlade s pravidlami a predpismi FEI. FEI steward 
pomáha zúčastneným predchádzať porušeniam pravidiel a zasahuje, pokiaľ tieto 
porušenia nastanú. 
 

2. NF zašle FEI mená, kvalifikáciu a národnosť osôb, ktoré doporučujú k precvičovaniu 
funkcie a plneniu požiadavie vzdelávacieho systému každej disciplíny. 

 
3. Pokiaľ športové pravidlá neurčujú inak, existujú 4 úrovne stewardov (Level 1-4).  

Kvalifikačné požiadavky pre každú úroveň sú stanovené vo vzdelávacom systéme pre 
každú disciplínu. 

 
4. Stewardi každej kategórie nesmú vykonávať funkcie v kategóriach vyššej úrovne ako je 

stanovené vo VšP alebo príslušných športových pravidlách. 
 
5. Hlavný steward je povinný po skončení pretekov poslať správu na FEI (čl. 166.1). 

 
 

◆ Článok 147a    Steward na národných pretekoch 
 

1. Slovenská jazdecká federácia má zoznam všetkých kvalifikovaných stewardov 
  
2. SJF má zoznam stewardov, rozdelených do kategórií KX1 – KX4 (X = S,D,C,A,V,E alebo 

R), kde KX1 je steward-čakateľ (praktikant). 
 
3. Vzdelávanie staviteľov je upresnené v Smernici pre školenie športových odborníkov SJF. 

 
4. Kvalifikácia stewarda vyplýva z jeho licencie. 

 
 

Článok 148    Menovanie stewardov 
 
1. Menovania stewardov sú upravené príslušnými športovými pravidlami a VšP. 

 
2. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny neurčujú inak, FEI menuje hlavného stewarda 

pre FEI Finále Svetového pohára, Finále FEI Pohára národov, FEI majstrovstvá sveta a 
kontinentálne majstrovstvá, regionálne a kontinentálne hry, Olympijské hry mládeže, 
Paralympické hry a Olympijské hry. 

 
3. Športové pravidlá každej disciplíny určujú kvalifikačné požiadavky na hlavného stewarda 

alebo stewarda na rôznych kategóriách medzinárodných pretekov. 
 
4. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny neučujú inak, Level1 a Level 2 stewardi môžu 

byť menovaní za členov tímu stewardov. 
 
5. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny neučujú inak, Level3 a Level 4 stewardii môžu 

byť menovaní za hlavných stewardov. 
 

5. ◆ Na národných pretekoch môže byť činný len taký zahraničný steward, ktorý je vedený 
v zozname stewardov FEI, alebo taký steward, ktorého požadovanú kvalifikáciu písomne 
potvrdí jeho národná federácia. 

 
6. ◆ Pri národných pretekoch je rozpisom určený minimálne jeden steward, alebo hlavný 

rozhodca poverí dohľadom jedného člena zboru rozhodcov. Požadovaný vyšší počet 
stewardov upravujú športové pravidlá disciplín. 
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Článok 149    Staviteľ parkúrov/tratí (Course designer) 

 
1. Staviteľ podlieha technickému delegátovi (pokiaľ je menovaný), alebo hlavnému 

rozhodcovi a je zodpovedný za návrh atraktívnych a na výsledok zameraných súťaží za 
spravodlivých podmienok podmienok pre šport a blaho koní a pretekárov, v súlade 
s pravidlami a predpismi FEI. Pokiaľ je menovaný asistent staviteľa, môže na 
medzinárodných pretekoch asistovať vykonávaním špecifických činností pri plánovaní a 
budovaní parkúrov. 
 

2. NF zašle FEI mená, kvalifikáciu a národnosť osôb, ktoré doporučujú k precvičovaniu 
funkcie a plneniu požiadavie vzdelávacieho systému každej disciplíny. 

 
3. Pokiaľ športové pravidlá neurčujú inak, existujú 4 úrovne staviteľov (Level 1-4).  

Kvalifikačné požiadavky pre každú úroveň sú stanovené vo vzdelávacom systéme pre 
každú disciplínu. 

 
4. Stavitelia každej kategórie nesmú vykonávať funkcie v kategóriach vyššej úrovne ako je 

stanovené vo VšP alebo príslušných športových pravidlách. 
 

◆ Článok 149a    Staviteľ parkúrov/tratí na národných pretekoch 
 
1. Slovenská jazdecká federácia má zoznam všetkých kvalifikovaných staviteľov. 

  
2. ◆  SJF má zoznam staviteľov parkúrov a tratí (staviteľov), rozdelených do kategórií SX1 – 

SX4 (X = S,C,A alebo E), kde SX1 je staviteľ-čakateľ (praktikant). 
 
3. Vzdelávanie staviteľov je upresnené v Smernici pre školenie športových odborníkov SJF. 

 
4. Kvalifikácia staviteľa vyplýva z jeho licencie. 

 
 

 
Článok 150    Menovanie staviteľov parkúrov/tratí 
 
1. Menovania staviteľov sú upravené príslušnými športovými pravidlami. 

 
2. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny  a/alebo FEI predpisy pre jazdecké súťaže na 

Olympijských hrách neurčujú inak, FEI menuje staviteľa pre FEI Finále Svetového pohára, 
Finále FEI Pohára národov, FEI majstrovstvá sveta a kontinentálne majstrovstvá, 
regionálne a kontinentálne hry, Olympijské hry mládeže a Olympijské hry. 

 
3. Športové pravidlá každej disciplíny určujú kvalifikačné požiadavky na staviteľa na rôznych 

kategóriách medzinárodných pretekov. 
 

4. ◆ Na národných pretekoch môže byť činný len taký zahraničný staviteľ, ktorý je vedený 
v zozname staviteľov FEI, alebo taký zahraničný staviteľ, ktorého požadovanú kvalifikáciu 
písomne potvrdí jeho národná federácia. 

 
 
Článok 151    Technický delegát a zahraničný rozhodca 

 
1. Technický delegát podlieha FEI a je zodpovedný za kontrolu kolbísk, kurzov (pokiaľ sú), 

spracovanie výsledkov, priestorov, organizáciu a priebeh medzinárodných pretekov 
s súlade s pravidlami a predpismi FEI. Pokiaľ hlavný rozhodca požiada o kontrolu, 
technický delegát preverí technické aspekty pretekov a podá o tom správu hlavnému 
rozhodcovi. 
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2. Pokiaľ je menovaný asistent technického delegáta, pomáha technickému delegátovi pri 

plánovaní špecifických činností. 
 

3. NF zašle FEI mená, kvalifikáciu a národnosť osôb, ktoré doporučujú k precvičovaniu 
funkcie a plneniu požiadavie vzdelávacieho systému každej disciplíny. 

 
4. Pokiaľ športové pravidlá neurčujú inak, existujú 4 úrovne technických delegátov (Level 1-

4).  Kvalifikačné požiadavky pre každú úroveň sú stanovené vo vzdelávacom systéme pre 
každú disciplínu. 

 
5. Technickí delegáti každej kategórie nesmú vykonávať funkcie v kategóriach vyššej úrovne 

ako je stanovené vo VšP alebo príslušných športových pravidlách. 
 

6. Technický delegát  je povinný po skončení pretekov poslať správu na FEI (čl. 166.1). 
 
7. Pokiaľ nie je menovaný technický delegát, zahraničný rozhodca je okrem rozhodovania 

súťaží zodpovedný za kontrolu kolbísk, kurzov (pokiaľ sú), spracovanie výsledkov, 
priestorov, organizáciu a priebeh medzinárodných pretekov v súlade s pravidlami a 
predpismi FEI. 

 
8. Zahraničný rozhodca má právomoc uplatňovať výklad a dodržiavanie Stanov FEI, 

Všeobecných a športových pravidiel. 
 

9. Zahraničný rozhodca je povinný po skončení pretekov poslať správu na FEI (čl. 166.1). 
 
 

Článok 152    Menovanie technických delegátov a zahraničných rozhodcov 
 

1. Menovania staviteľov sú upravené príslušnými športovými pravidlami. 
 

2. Pokiaľ športové pravidlá príslušnej disciplíny  neurčujú inak, FEI menuje technického 
delegáta pre FEI Finále Svetového pohára, Finále FEI Pohára národov, FEI majstrovstvá 
sveta a kontinentálne majstrovstvá, regionálne a kontinentálne hry, Olympijské hry 
mládeže, Paralympické a Olympijské hry. 

 
3. Športové pravidlá každej disciplíny určujú kvalifikačné požiadavky na staviteľa na rôznych 

kategóriách medzinárodných pretekov. 
 

4. Zahraničný rozhodca musí byť menovaný na určité medzinárodné preteky v súlade so 
športovými pravidlami. 

 
5. ◆  Menovanie technického delegáta pre národné preteky je upresnené v pravidlách pre 

jednotlivé disciplíny. 
 

◆ Na národných pretekoch musí byť technický delegát, ak je menovaný, prítomný                  
v areáli pretekov najneskôr na technickej porade pred začiatkom pretekov, ak  sa nekoná, 
potom najneskôr dve hodiny pred začiatkom prvej súťaže. 
 
 

Článok 153    Veterinári 
 

1. Veterinári môžu podľa VeP vykonávať rôzne funkcie a mať na pretekoch rôznu zodpovednosť. 
 

2. NF zašle FEI mená, kvalifikáciu a národnosť osôb, ktoré doporučujú k precvičovaniu funkcie a 
plneniu požiadavie vzdelávacieho systému každej disciplíny. 
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3. Existujú 4 úrovne oficiálnych veterinárov (Level 1-4). Kvalifikačné požiadavky pre každú 
úroveň sú stanovené vo Vzdelávacom systéme FEI veterinárov. 
 

4. Oficiálni veterinári každej kategórie nesmú vykonávať funkcie v kategóriach vyššej úrovne ako 
je stanovené vo VeP. 

 
5. Oficiálni veterinári sú povinní po skončení pretekov poslať na FEI správu o konaní súťaží a 

celkovej organizácii pretekov, ako je stanovené vo VeP. 
 
 

Článok 154    Menovanie veterinárov 
 

1. Menovania veterinárov upravujú VeP. 
 

2. FEI menuje zahraničných veterinárnych delegátov pre FEI Finále Svetového pohára, 
Finále FEI Pohára národov, FEI majstrovstvá sveta a kontinentálne majstrovstvá, 
regionálne a kontinentálne hry, Olympijské hry mládeže, Paralympické a Olympijské hry. 
 
 

Článok 155    Postavenie a zodpovednosť oficiálnych funkcionárov 
 
1. Všetci oficiálni funkcionári na medzinárodných pretekoch jednajú menom FEI a preto 

nemajú finančnú alebo inú zodpovednosť za čin, pozabudnutie alebo rozhodnutie 
vykonané s dobrým vedomím v súvislosti s ich povinnosťami. 

 
• ◆  Na národných pretekoch všetci oficiálni funkcionári jednajú menom SJF v súlade 

s pravidlami a predpismi FEI a v súlade s národnými pravidlami a predpismi SJF. 
Všetci funkcionári (rozhodcovia, stavitelia parkúrov a tratí, technickí delegáti, tréneri, 
komisári, ostatní delegáti, organizátori) pri súťažiach, ktorých charakter nespĺňa 
definície jazdeckých disciplín určených pravidlami, alebo nie sú zverejnené, pracujú 
ako súkromné osoby a nejednajú menom SJF. 

• ◆  Oficiálne menovaní funkcionári pretekov (rozhodcovia, TD, stavitelia, lekári, 
stewardi ...) nesmú byť súčastne na tých istých pretekoch súťažiacimi pretekármi. 

• ◆  Funkcionárom delegovaným na preteky hradí cestovné a ostatné náhrady 
usporiadateľ pretekov (Príloha N3) . 

  
2. Oficiálny funcionár je administrovaný prostredníctvom NF jeho krajiny alebo NF jeho 

trvalého pobytu. Pokiaľ je administrovaný NF jeho trvalého pobytu, NF jeho krajiny to musí 
povoliť. Pokiaľ je oficiálny funkcionár zároveň registrovaný pretekár, môže byť 
administrovaný len tou NF, ktorá ho administruje ako pretekára. 

3. Oficiálny funcionár môže byť administrovaný len jednou NF. Oficiálny funcionár, 
s viacerými štátnymi občianstvami si musí zvoliť spolu so zainteresovanými NF a s 
povolením FEI, ktorá NF bude jeho administrujúca NF. 

3.1 Zmena administrujúcej NF musí byť dopredu odsúhlasená FEI a príslušnými NF. 

3.2 V špeciálnych prípadoch administrujúcu NF určí FEI so súhlasom oficiálneho 
funkcionára a príslušných NF.     

4. Všetci oficiálni funkcionári FEI potvrdia, že zašlú ich kontaktné údaje na FEI a že súhlasia 
s ich zdielaním oprávnenými tretími stranami, FEI zložkami a organizáciami, ako sú OV 
pretekov alebo NF. 

5. V súvislosti so stávkovaním, oficiálni funkcionári nesmú nijakým spôsobom porušiť princíp 
fair play, preukázať nešportové správanie alebo sa pokúsiť ovplyvniť výsledky niektorej 
súťaže spôsobom v rozpore so športovou etikou. Akékoľvek porušenie uvedeného je 
predmetom Kapitoly VII a VIII VšP a Kapitoly X Stanov FEI. 
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6. Žiaden oficiálny funkcionár nie je oprávnený sa zúčastniť medzinárodných alebo 
národných pretekov (nesmie byť pozvaný alebo nominovaný na také preteky), pokiaľ sa 6 
mesiacov pred ich konaním zúčastnil na medzinárodných alebo národných pretekoch, 
ktoré neboli schválené. Oficiálny funkcionár alebo jeho NF sa môžu vo výnimočných 
prípadoch namietať proti uplatneniu odstavca 156.9 formou žiadosti zaslanej generálnemu 
sekretárovi FEI. Proti zamietnutiu tejto žiadosti je možné sa písomne odvolať k Tribunálu 
FEI bez nutnosti fyzickej prítomnosti, pokiaľ Tribunál FEI nenariadi inak. 

7. Pre účely článku 155.7 „nepovolené preteky“ sú preteky a/alebo súťaž, ktoré nie sú 
zverejnené v oficiálnom kalendári ani povolené NF a/alebo národné preteky povolené 
alebo organizované NF, ktorá má pozastavené členstvo vo FEI. Pozri aj Prílohu J 
s zdôvodnením opatrení voči nepovoleným pretekom. 

8. FEI môže použiť článok 155.7 len v prípade, pokiaľ informovala oficiálnych funkcionárov 
prostredníctvom NF, cez ktorú je funkcionár registrovaný/administrovaný, o súťaži alebo 
pretekoch, považovaných za nepovolené preteky a/alebo zverejnila zoznam nepovolených 
pretekov na stránke FEI minimálne 7 dní pred ich konaním, takže oficiálni funkcionári alebo 
NF to mali možnosť zaznamenať. 

9. Pokiaľ FEI zaznamená údajnú účasť oficiálneho/nych funkcionára/kov na nepovolených 
pretekoch, musí mu/im to oznámiť a dať mu/im možnosť vyjadriť sa písomnou alebo ústnou 
formou. 

10. Voči akémukoľvek rozhodnutiu generálneho sekretára FEI o použití článku 155.7 je možné 
sa odvolať k FEI Tribunálu v súlade s článkom 162.5 VšP a vnútorných predpisov FEI 
Tribunálu. 

11. Namiesto uplatnenia sankcií v zmysle článku 155.7, FEI môže rozhodnúť nasledovne: 

• „chyba nenastala“, kde 

 Oficiálny funkcionár sa zúčastnil pretekov, ktoré by FEI alebo NF určite povolila, 
ale sa tak stalo administratívnou chybou OV nepovolených pretekov, alebo 

 existujú nejaké výnimočné okolnosti, alebo 

• udelí „varovanie“, aj za predpokladu, že oficiálny funkcionár vedel, že preteky nie sú 
povolené (a nie je predpoklad administratívnej chyby OV), ale preukázal, že preteky 
spĺňali požiadavky FEI v zmysle Prílohy J týchto pravidiel. 

12. Oficiálni funkcionári sú pri rozhodovaní a/alebo reprezentovaní FEI viazaní FEI pravidlami 
a predpismi, obzvlášť Kodexom správania FEI oficiálneho funkcionára, FEI etickým 
kodexom a politikou pre konflikt záujmov a kodexom správania pre blaho koňa. 
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Kapitola VIII  Právny systém 
 
 
Článok 156    Úvod 
 
 
1. Právny systém upravuje nasledujúce otázky. 

a) Právomoci a zodpovednosť oficiálnych predstaviteľov a orgánov, ktoré je nutné 
v súlade so Stanovami, Všeobecnými a športovými pravidlami menovať; 

b) Stupnice sankcií; 

c) Postup pri podávaní protestov proti chovaniu alebo činom jednotlivcov či orgánov 
vzťahujúcich sa k súdnej právomoci FEI; 

d) Postup pri odvolaní sa k vyššiemu orgánu proti rozhodnutiu alebo sankciam uloženým 
zo strany osôb alebo orgánu jednajúceho podľa Stanov, Všeobecných alebo 
športových pravidiel. 

 
2. Všetci pretekári, majitelia koní, podporný personál a každá ďaľšia osoba zúčastnená alebo 

profitujúca na FEI aktivitách, akceptuje tento právny systém a jeho mechanizmus riešenia 
sporov (zahŕňajúci odvolanie k Súdnemu arbitrážnemu dvoru pre šport ako konečné a 
záväzné) ako podmienku predchádzajúcu ich účasti na FEI aktivitách a čerpaní výhod 
z toho plynúcich. 

 
3. Fotografie, zvukové a video záznamy robené oficiálnymi činovníkmi 

Za účelom plnenia svojich povinností, daných FEI pravidlami a predpismi, oficiálni činovníci 
môžu fotografovať a/alebo natáčať video/audio záznamy koní, zodpovedných osôb, 
pretekárov, majiteľov, podporného personálu a/alebo iných podstatných osôb a/alebo 
iných podstatných záležitostí, ako postroj alebo výstroj. Akákoľvek fotografia alebo záznam 
môže byť zdielaná len v spojitosti s plnením povinností oficiálneho činovníka. 

 
 
Článok 157    Ustanovenie o premlčacej dobe 
 
1. Nasledujúce premlčacie doby platia pre ďaľšie konanie FEI: 

a) 1 rok pre prípady, ktoré sa udejú na kolbisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti; 

b) 5 rokov pre všetky ostatné prípady; 

c) 10 rokov pre prípady dopingu; 

d) Bez premlčacej doby v prípadoch týrania koní, ovplyvňovania výsledkov, stávkovania, 
podplácania a korupcie, ako aj prípady v zmysle ochrannej politiky FEI voči 
obťažovaniu a zneužívaniu, ktoré nepodliehajú premlčaniu. 

 
Premlčacie doby pre porušenie ustanovení ADRHA a EADCM sú uvedené v príslušných 
pravidlách. 
 
 
Článok 158    Zbor rozhodcov – povinnosti podľa právneho systému 
 
1. Zbor rozhodcov sa zaoberá všetkými protestami podľa článku 161, ktoré sa vyskytnú počas 

pretekov alebo v úzkej súvislosti s nimi a sú prednesené počas trvania pretekov.  

2. Rozhodcovský zbor je zodpovedný za podpísanie konečných výsledkov príslušnej súťaže, 
pokiaľ pravidlá príslušnej disciplíny neurčujú inak. 

 
3. Zbor rozhodcov musí byť k dispozícii počas celých pretekov.  
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4. Zbor rozhodcov môže uložiť nasledujúce pokuty a sankcie: 

a) Výstrahu; 

b) Žltú varovnú kartu; 

c) Pokutu do výšky maximálne 2000 SFr; 

◆  Pokutu do výšky maximálne 500 EUR na národných pretekoch;  

d) Vylúčenie a/alebo diskvalifikácia pretekára a/alebo koňa/koní zo súťaže/súťaží 
a/alebo z pretekov; 

 
 
Článok 159    FEI Tribunál 
  
1. Kompetencie FEI Tribunálu sú definované v Stanovách (pozri článok 38). ◆ Funkciu FEI 

Tribunálu vykonáva v SJF disciplinárna komisia. 

2. FEI Tribunál môže udeliť nasledujúce tresty alebo ak je to vhodné delegovať túto úlohu na 
generálneho sekretára FEI prípadne Právne oddelenie FEI: 

a) Výstraha; 

b) Pokuta do výšky zodpovedajúcej vážnosti priestupku a kde možno v súlade s výškou 
pokuty spojenou s daným posušením pravidiel; 

c) Diskvalifikácia pretekára a/alebo jedného a koňa/koní zo súťaže alebo pretekov; 

d) Zastavenie činnosti určitého orgánu na určitú dobu; 

e) Zastavenie činnosti jednotlivcom a koňom na určitú dobu až po doživotie; 

f) Dočasné zastavenie činnosti alebo iná dočasná zmena alebo opatrenie účinné do 
konečného rozhodnutia v záležitosti.  

3. Podanie protestov a odvolaní k Tribunálu FEI (◆  Disciplinárnej komisii SJF)  je spojené 
s poplatkom v sume zodpovedajúcej 500,- SFr. (◆  50 EUR); 

4. Rozhodnutia Tribunálu FEI môžu vyvolať výdavky neúspešným účastníkom odvolania 
v zmysle príručky FEI o pokutách a poplatkoch, spojených s právnymi úkonmi. 

5. Každej osobe, ktorá nezaplatila náklady FEI Tribunálu a/alebo FEI  (◆  orgánov SJF) 
(náklady za právnu procedúru pred konaním FEI Tribunálu a/alebo CAS, poplatky za 
analýzu B vzorky, atď.), alebo ktorá do 30 dní od doručenia požiadavky na navrátenie 
nevrátila OV finančnú výhru/cenu, je automaticky pozastavená činnosť až pokiaľ príslušná 
suma nie je uhradená/vrátená. 

 
 
Článok 160    Odvolací súd pre šport (CAS) 
 
1. CAS má právomoc uložiť rovnaké sankcie ako FEI Tribunál. 

2. V určitých prípadoch môže CAS uložiť prísnejšie sankcie (v medziach výšky pokuty súdnej 
právomoci orgánu, z ktorého bolo odvolanie vznesené) než sankcie uložené prvou 
inštanciou. 

3. ◆  Funkciu CAS v SJF vykonáva Predsedníctvo SJF. Podanie protestov a odvolaní k P-SJF 
je spojené s poplatkom 150 EUR. 

 

 
Článok 161   Protesty a disciplinárne konania 
 

1. Protesty môžu byť podané proti osobe alebo orgánu, činných na medzinárodných 
pretekoch (pod jurisdikciou FEI) kvôli porušovaniu Stanov, Všeobecných a športových 
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pravidiel alebo všeobecných princípov správania a slušnosti, športového chovania  na 
medzinárodných pretekoch alebo kedykoľvek inokedy. 

2. Protest nie je možné podať v nasledujúcich prípadoch: 

a) voči rozhodnutiu rozhodcovského zboru počas priebehu súťaže, ktoré ako také je 
konečné a záväzné, (ale nielen v týchto konkrétnych prípadoch): 

• keď je rozhodnutie založené na pozorovanej skutočnosti počas výkonu v súťaži, 
alebo pri udeľovaní známok za predvedený výkon; 

• či bola prekážka zhodená, či kôň odmietol poslušnosť, alebo či došlo k zastaveniu 
na prekážke; 

• či došlo k pádu pretekára alebo koňa; 

• či kôň uzavrel kruh v kombinácii, zastavil, alebo vybočil; 

• voči odmeranému času v súťaži; 

• či prekážka bola absolvovaná v časovom limite; a/alebo 

• či konkrétna trať, ktorú absolvoval pretekár mala za následok udelenie trestných 
bodov v zmysle príslušných športových pravidiel. 

b) Vylúčenie alebo diskvalifikácia koňa z veterinárnych dôvodov, včítane 
neakceptovanie koňa na veterinárnej prehliadke koní, pokiaľ nie je špecifikované ináč; 

c) Vylúčenie alebo diskvalifikácia koňa zo zdravotných dôvodov/schopnosť súťažiť; 

d) Udelenie varovania bez ďaľších sankcií, alebo udelenie Žltej varovnej karty, 
Varovania pri všestrannej spôsobilosti, Karty nevhodného správania. 

3. Pre platnosť protestu musia byť dodržané nasledujúce lehoty podania, bez ohľadu na to, 
či je podávajúca osoba prítomná na pretekoch, alebo nie: 

 

Dôvod protestu (voči) Lehota podania (nie neskôr ako) 

Oprávnenosť pretekára alebo koňa 
štartovať v súťaži 

30 minút pre štartom príslušnej súťaže 

Súťažné podmienky na kolbisku 30 minút pre štartom príslušnej súťaže 

Prekážka, plán alebo dĺžka parkúru 
v skokoch alebo záprahoch 

15 minút pre štartom príslušnej súťaže 

Prekážka terénnej časti vo všestrannej 
spôsobilosti, prekážka maratónu 
v záprahoch alebo trate vo vytrvalosti  

18:00 lokálneho času deň pred dňom 
príslušnej súťaže 

Udalosti počas súťaže 
30 minút po vyhlásení výsledkov príslušnej 
súťaže 

Výsledky súťaže 
30 minút po vyhlásení výsledkov príslušnej 
súťaže 

Námietka voči použitiu niektorého 
pravidla FEI. 

30 minút po oznámení použitia 
príslušného pravidla 

 
4. Protesty môže podať iba 

• FEI,  

• Prezident alebo generálny sekretár NF, 

• Oficiálny funkcionár, 
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• Vedúci družstva, ak je neprítomný, zodpovedná osoba alebo veterinár družstva, 
zodpovedajúci za kone, štartujúce v pretekoch.  

 
5. Protesty proti zlému zaobchádzaniu s koňmi môžu byť vznesené akoukoľvek osobou alebo 

orgánom. Pozri čl. 142. 

6. Protesty sa podávajú písomne. Musia byť podpísané oprávnenou osobou, ktorá protest 
podáva, a odovzdané spolu s dôkazmi a menami svedkov príslušnému orgánu v zmysle 
článku 161.4. 

7. Protesty adresované rozhodcovskému zboru majú byť odovzdané v stanovenej lehote 
predsedovi zboru rozhodcov alebo inému členovi rozhodcovského zboru, ak predseda nie 
je dostupný, spolu s potrebným finančným vkladom.  

Finančný vklad 150 SFr (alebo equivalent v lokálnej mene) (◆  15 EUR) musí byť zaplatený 
v dejisku pretekov, aby rozhodcovský zbor nadobudol oprávnenie o proteste rozhodovať. 

8. Pri protestoch spojených s akýmkoľvek týraním koňa nie je finančný vklad požadovaný. 

9. Pokiaľ je protest úspešný, finančný vklad je vrátený. 

10. Pokiaľ je protest neúspešný, finančný vklad sa nevracia. 

11. Pred rozhodnutím o každom proteste rozhodcovský zbor musí: 

• posúdiť, či je oprávnený rozhodnúť, alebo nie (pozri čl. 161.14 dole); 

• preveriť všetky dostupné dôkazy (písomné aj ústne); 

• vypočuť všetky zúčastnené strany v zmysle pravidiel (ak sú prítomné); a 

• brať do úvahy všetky dostupné materiály, a v každom prípade sa snažiť o spravodlivé 
rozhodnutie. 

12. Pri protestoch ohľadne veterinárnych záležitostí počas pretekov môže rozhodcovskému 
zboru poradiť predseda veterinárnej komisie alebo veterinárny delegát pretekov. 

13. Rozhodcovský zbor môže požadovať radu, alebo pomoc reprezentanta FEI, za účelom 
správneho postupu pri proteste v súlade s článkom 163. 

14. Pokiaľ niektorá zo zúčastnených strán namieta, že rozhodcovský zbor nie je oprávnený 
a/alebo rozhodcovský zbor nie je presvedčený o svojej oprávnenosti rozhodovať, musí 
zvážiť argumenty pre a proti oprávnenosti a rozhodnúť o oprávnenosti ešte pred 
prerokovaním protestu. Pokiaľ rozhodcovský zbor rozhodne, že nie je oprávnený, nesmie 
pokračovať v posudzovaní protestu.  

15. Oficiálni funkcionári môžu pri ich činnosti a pri dodržaní pravidiel FEI použiť všetky 
dostupné technické prostriedky včítane, avšak nielen, oficiálneho videozáznamu (pokiaľ je 
robený TV, alebo firmou, poverenou OV, a pokiaľ príslušné športové pravidlá neurčujú 
inak)   

16. Videozáznam, ktorý môže byť podľa pravidiel FEI akceptovaný pri proteste, musí byť 
predložený v stanovenej lehote podľa článku 161.3 hore. 

17. Pokiaľ rozhodcovský zbor uzná videozáznam, na základe ktorého zmení už zverejnené 
výsledky, takýto záznam musí obsahovať nevyvrátiteľný dôkaz, že pôvodné rozhodnutie 
bolo nesprávne. Použitie videozáznamu musí byť vždy v rámci platných pravidiel a nikdy 
ich nesmie nahradzovať. 

18. Vždy, pokiaľ je to možné, musia byť zúčastnené strany informované písomnou formou. 

19. Voči rozhodnutiam rozhodcovského zboru o proteste sa možno odvolať k Tribunálu FEI (◆  

Disciplinárnej komisii SJF) podľa článku 162.3. Rozhodnutia podľa článku 161.2 sú 
konečné a nie je možné sa proti nim ovolať k Tribunálu FEI.    

 
 
Článok 162    Odvolania 
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1. Každá osoba alebo orgán, ktoré sú predmetom určitej sankcie či rozhodnutia, ku ktorým 

dospeli osoba či orgán podľa Stanov, Všeobecných alebo športových pravidiel oprávnene 
a za predpokladu, že je to prípustné, môže podať odvolanie (pozri nižšie uvedený odstavec 
2): 

a) k FEI Tribunálu (◆ Na úrovni SJF k Disciplinárnej komisii SJF) proti rozhodnutiu 
rozhodcovského zboru alebo ktorejkoľvek inej osoby alebo orgánu; 

b) k CAS proti rozhodnutiu FEI Tribunálu (◆ Na úrovni SJF k Predsedníctvu SJF proti 
rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF). Osoba alebo orgán podávajúca odvolanie 
má informovať právne oddelenie FEI.  

 
2. Odvolanie nemožno podať: 

a) proti rozhodnutiu rozhodcovského zboru v prípadoch obsiahnutých v článku 161.2; 

b) proti rozhodnutiu FEI Tribunálu (◆ Disciplinárnej komisie SJF) o odvolaní sa proti 
rozhodnutiu zboru rozhodcov; 

3. Odvolanie k FEI Tribunálu voči rozhodnutiu rozhodcovského zboru o proteste musí byť 
písomné, podpísané a doručené FEI Tribunálu spolu s podpornými dôkazmi a svedectvami 
do 14 dní od ukončenia pretekov. 

4. Finančný vklad 500 SFr musí byť zaplatený, aby bolo odvolanie prípustné. 

5. Odvolanie k FEI Tribunálu voči iným rozhodnutiam FEI (iným ako rozhodnutiam o 
proteste), musí byť písomné, podpísané osobou, ktorá sa odvolala, alebo jej oprávneným 
zástupcom a doručené FEI Tribunálu (fei.tribunal@fei.org) spolu s podpornými dôkazmi a 
svedectvami do 21 dní od zverejnenia predchádzajúceho rozhodnutia. 

6. Finančný vklad 500 SFr musí byť zaplatený, aby bolo odvolanie prípustné. 

7. Odvolanie k CAS spolu s podpornými dokumentami musí byť zaslané na sekretariát CAS 
v súlade s procedurálnymi pravidlami CAS športovej arbitráže a musí byť doručené CAS 
do 21 dní od dátumu, keď bolo odoslané národnej federácii zodpovednej osoby 
rozhodnutie Tribunálu FEI. 

8. Odvolania k CAS k danej veci od viacerých zodpovedných osôb ako aj následné odvolania 
v zmysle pravidiel a predpisov FEI sú povolené za špecifických podmienok. Každá 
zúčastnená strana s právom odvolania k CAS musí podať následné odvolanie 
v bezprostrednej odpovedi.  

 
 
Článok 163    Disciplinárne postupy 
 
1. FEI (◆ SJF) môže z vlastného popudu otvoriť disciplinárne konanie proti osobe/osobám 

pre porušenie ľubovoľného pravidla a predpisu FEI (◆ SJF) ako aj prípadov, uvedených 
v článku 164.12 dole. 

2. Platí základný princíp, že všetky závažné disciplinárne priestupky budú predložené 
Tribunálu FEI, v súlade s vnútornými predpismi Tribunálu FEI. 

3. „Nezávažné“ priestupky podľa FEI sú také, pre ktoré sa na základe skutočností a 
predložených dôkazov, ako aj vzhľadom na okolnosti, javí postačujúce použitie 
nasledujúcich „nižších“ trestov, alebo ich kombinácií: 

a) Formálne varovanie; 

b) Pokuta do 2000 SFr; 

c) Dočasné zastavenie činnosti; 

d) Zastavenie činnosti do 3 mesiacov; 

mailto:fei.tribunal@fei.org
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e) Degradácia oficiálneho funkcionára (po konzultácii s FEI riaditeľom oficiálnych 
funkcionárov a FEI riaditeľom športovej disciplíny); 

f) Odvolanie oficiálneho funkcionára z konkrétnych pretekov (po konzultácii s FEI 
riaditeľom oficiálnych funkcionárov a FEI riaditeľom športovej disciplíny); 

4. Pri nezávažných priestupkoch sa postupuje spôsobom („Administratívna disciplinárna 
procedúra“), popísaným v nasledujúcich článkoch.   

5. Pokiaľ je osoba obvinená z nezávažného priestupku, FEI to danej osobe oznámi 
prostredníctvom „Oznámenia o obvinení z nezávažného priestupku“, ktoré musí obsahovať 
nasledujúce informácie: 

a) Všetky podrobnosti, týkajúce sa údajného priestupku; 

b) Trest/tresty, ktoré FEI (◆ SJF) navrhla (čl. 163.3 hore); 

c) Informáciu o postupe, ktorý je potrebné zvoliť, pri riešení prípadu cestou 
Administratívnej disciplinárnej procedúry. 

6. Obvinená osoba môže 

a) uznať priestupok a akceptovať navrhnutý trest; alebo 

b) odmietnuť priestupok a požadovať jeho riešenie cestou Administratívnej disciplinárnej 
procedúry, čo musí potvrdiť písomne Právnemu oddeleniu FEI najneskôr do 14 dní 
od prijatia Oznámenia o obvinení z nezávažného priestupku. FEI môže túto lehotu 
predĺžiť. 

7. Pokiaľ obvinená osoba v stanovenej lehote neoznámi FEI svoje rozhodnutie o akceptácii  
riešenia cestou Administratívnej disciplinárnej procedúry, FEI postúpi prípad Tribunálu FEI 
na posúdenie v súlade s vnútornými predpismi Tribunálu FEI. Pokiaľ bol prípad postúpený 
Tribunálu FEI, už sa nepovažuje za nezávažný priestupok. Pokiaľ Tribunál FEI pri svojom 
disciplinárnom konaní potvrdí obvinenie z daného priestupku, musí/musia sa uplatniť vyšší 
trest/tresty, ako tie, uvedené v tomto článku hore). 

8. Pokiaľ obvinená osoba zvolí riešenie prípadu cestou Administratívnej disciplinárnej 
procedúry, musí mať právo na podanie ústneho (použitím video- alebo telekonferencie) 
a/alebo písomného stanoviska ešte pred vydaním rozhodnutia FEI. 

9. Potom, čo obvinená osoba využila právo byť vypočutá (alebo toto právo nevyužila), jej bude 
písomne oznámené rozhodnutie FEI. Rozhodnutie cestou Administratívnej disciplinárnej 
procedúry vykonáva FEI prostredníctvom Právneho oddelenia FEI. 

10. Proti rozhodnutiam cestou Administratívnej disciplinárnej procedúry je možné odvolanie 
k Tribunálu FEI, v súlade s článkom 165.2. Pokiaľ je v odvolacom konaní potvrdené 
predchádzajúce rozhodnutie FEI a odvolanie zamietnuté, Tribunál FEI musí udeliť 
vyšší/vyššie trest/tresty, ako tie, uvedené v tomto článku hore. 

11. Neodporujúc uvedenému hore, v naliehavých prípadoch môže FEI, cestou Oznámenia o 
obvinení z nezávažného priestupku alebo doručením oznamovacieho listu o malom 
prečine, dočasne zastaviť činnosť. Zastavenie činnosti zostáva v platnosti dovtedy, kým 
FEI alebo Tribunál FEI (v závislosti od prípadu) nevydá svoje rozhodnutie, alebo kým 
dočasné zastavenie činnosti nebolo zrušené v súlade s nasledujúcim článkom 163.12. 

12. Pokiaľ bola osobe, cestou Oznámenia o obvinení z nezávažného priestupku, alebo 
doručením oznamovacieho listu o malom prečine, dočasne zastavená činnosť, obvinená 
osoba môže požiadať Tribunál FEI, aby zastavenie činnosti zrušil.     

 
 
Článok 164    Sankcie 
 
 
1. Sankcie (tresty), udelené v každom prípade sú popísané v článkoch 164.2 – 10 dole. O 

výške sankcie musí byť rozodnuté v zmysle článku 164.13 dole a podľa okolností prípadu. 
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2. Varovanie 

ústne alebo písomné, je vhodné v prípadoch menšieho porušenia zásad, ktoré bolo 
neúmyselné a bez vážnejších následkov. Varovanie môžu udeliť v dobe ich právomocí 
hlavný rozhodca, hlavný steward, alebo technický delegát. FEI Tribunál, vedenie FEI 
a/alebo iný oprávnený orgán môžu udeli varovanie kedykoľvek. Vo všestrannej spôsobilosti 
môže byť zaznamenané varovanie udelené za porušenie určitých pravidiel. Pokiaľ tá istá 
zodpovedná osoba dostane 3 zaznamenané varovania v priebehu 2 rokov (24 mesiacov), 
automaticky sa jej zastaví činnosť na obdobie 2 mesiacov po oficiálnom oznámení 
generálnym sekretárom FEI, alebo v jeho mene. 

3. Žltá varovná karta 

a. Predseda zboru rozhodcov, hlavný komisár alebo technický delegát môže udeliť 
počas pretekov zodpovednej osobe žltú varovnú kartu za nasledujúce priestupky: 

• Týranie koňa 

• Nekorektné správanie zodpovednej osoby a/alebo nekorektné správanie člena 
jej doprovodu. Pod členom doprovodu v tomto článku sa myslia rodičia 
zodpovednej osoby, jeho manželka, člen rodiny, tréner, ošetrovateľ koní, 
personál alebo iná osoba, priamo spojená so zodpovednou osobou a patria sem 
aj majitelia koní zodpovednej osoby. 

• Porušenie príslušných športových pravidiel 

• Porušenie pravidiel a nosení ochrannej pokrývky hlavy 

b. Karta môže byť odovzdaná osobne alebo iným vhodným spôsobom. Pokiaľ to napriek 
snahe počas pretekov nebolo možné, žltá varovná karta musí byť zodpovednej osobe 
zaslaná do 14 dní po skončení pretekov; 

c. Žltá karta môže byť udelená navyše k iným ľubovoľným sankciám, udeleným v súlade 
so VšP a príslušnými športovými pravidlami; 

d. Pokiaľ tá istá zodpovedná osoba dostane jednu alebo viac žltých kariet na tých istých 
alebo iných medzinárodných pretekoch v období jedného roku od udelenia prvej 
karty, automaticky sa jej zastaví činnosť na obdobie 2 mesiacov po oficiálnom 
oznámení generálnym sekretárom FEI, alebo v jeho mene. 

4. Karta nekorektného správania 

a) V disciplíne vytrvalosť môže predseda rozhodcovského zboru, hlavný komisár alebo 
technický delegát udeliť Kartu nekorektného správania pretekárovi alebo trénerovi za 
nekorektné správanie. Karta nekorektného správania má za následok 100 trestných 
bodov, diskvalifikáciu a zastavenie činnosti na 2 mesiace.  

5. Pokuta 

a) Pokuta je vhodná hlavne v prípadoch, kedy daná osoba jednala z nedbalosti; 

b) Všetky pokuty, udelené podľa právneho systému, sa platia FEI (◆ SJF). Nesmú byť 
platené OV ani inému subjektu, ale musia byť uhradené FEI po prijatí výzvy;  

◆ Na národných pretekoch môže byť, so súhlasom hlavného rozhodcu, pokuta 
zaplatená aj priamo na pretekoch, členskému subjektu SJF, ktorý preteky organizuje. 
Členský subjekt, ktorý pokutu prijal, je ju povinný do 3 dní po skončení pretekov zaslať 
na účet SJF. Všetky pokuty udelené na pretekoch musí hlavný rozhodca uviesť vo 
svojej správe z pretekov.  

c) Pokiaľ je udelená pokuta jednotlivcovi, FEI môže zaslať zodpovedajúcu faktúru buď 

• Národnej federácii (◆ členskému subjektu) jednotlivca a je zodpovednosťou NF 
(◆ členského subjektu), aby zabezpečila uhradenie pokuty v stanovenom 
termíne, alebo 

• priamo jednotlivcovi; 
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d) Osobe, ktorá nezaplatila pokutu do 30 dní po prijatí výzvy o jej uhradenie, bude 
automaticky zastavená činnosť až do uhradenia plnej sumy. Za pokuty, neuhradené 
do 90 dní, budú automaticky na konci každého mesiaca, účtované úroky z omeškania 
vo výške 10 % ročne. Pokuty nesprávne zaplatené OV alebo inej osobe musia byť 
preplatené FEI (◆ SJF).      

6. Diskvalifikácia 

a) Diskvalifikácia by mala byť uložená v prípadoch, kedy to nariaďujú Stanovy, 
Všeobecné alebo športové pravidlá, alebo ak dané okolnosti vyžadujú okamžité 
rozhodnutie. Diskvalifikácia zo súťaže alebo z pretekov môže byť aj so spätnou 
splatnosťou; 

b) Diskvalifikácia zo súťaže znamená, že daný pretekár a/alebo jeho kôň/kone, dokonca 
i pri zmene vlastníka, sú odstránené zo zoznamu štartujúcich a z výsledkov. Jej 
súčasťou je prepadnutie peňažnej ceny, ktorú pretekár v tejto súťaži získal; 

c) Diskvalifikácia z pretekov znamená, že daný pretekár a/alebo jeho kôň či kone, 
dokonca i pri zmene vlastníka, už nesmú ďalej štartovať na daných pretekoch a  môže 
zahŕňať (okrem toho, čo už je uvedené v odstavci b) prepadnutie všetkých peňažných 
cien získaných v predchádzajúcich súťažiach na týchto pretekoch, kde tak stanovujú 
Stanovy, Všeobecné alebo športové pravidlá. 

7. Zastavenie činnosti 

a) Počas zastavenia činnosti osoba, kôň a/alebo orgán, ktorým bola zastavená činnosť, 
nesmie zúčastniť žiadnych súťaží alebo pretekov a/alebo iných aktivít, spojených 
s akoukoľvek súťažou, alebo pretekmi ako pretekár, podporný personál, kôň a/alebo 
oficiálny predstaviteľ, ani sa nesmie podieľať na organizovaní žiadnych súťaží alebo 
pretekov, konajúcich sa pod právomocou FEI ani pod právomocou NF v súlade so 
Stanovami. Nesmie sa zúčastňovať na iných aktivitách, súvisiacich s FEI (◆ SJF) 
(napr. školenia FEI (◆ SJF), schôdze, Valného zhromaždenia FEI (◆ SJF), atď.). Na 
ujasnenie, tréning FEI (◆ SJF), pretekárov a/alebo FEI (◆ SJF), koní (na FEI (◆ SJF), 
podujatí, ako aj kdekoľvek inde) sa považuje za aktivitu, spojenú s FEI (◆ SJF). 
Osoby môžu trénovať svoje kone vo vlastnom areáli, pokiaľ tento nie je spojený so 
žiadnymi FEI alebo národnými pretekmi a/alebo tréningom; 

b) Ak je tak definované v príslušnom oznámení/rozhodnutí, sankcionovaná osoba môže 
mať dočasne, alebo na určitú dobu zákaz účasti alebo prítomnosti (aj ako divák) na 
súťaži/pretekoch a/alebo iných činnostiach, spojených s akoukoľvek súťažou alebo 
pretekmi, organizovaných FEI alebo NF; 

c) Dočasné alebo úplné zastavenie činnosti FEI Tribunálom alebo generálnym 
sekretárom FEI závisí od závažnosti a okolností prípadu. V určitých prípadoch môže 
byť dočasné alebo úplné zastavenie činnosti podľa Stanov, VšP alebo športových 
pravidiel automatické; 

d) Platí všeobecná zásada, že zastavenie činnosti začína dňom oznámenia o zastavení 
činnosti. Avšak orgán, ktorý rozhodol o zastavení činnosti, môže posunúť dátum 
účinnosti za účelom dosiahnutia jeho efiktívneho pôsobenia. 

e) Pokiaľ osoba alebo kôň, porušia zákaz činnosti počas nariadeného obdobia, budú 
diskvalifikovaní a pôvodné obdobie zastavenia činnosti sa predĺži o rovnakú dobu. 
Nové obdobie zastavenia činnosti môže byť ešte upravené podľa závažnosti 
pochybenia a iných okolností prípadu. Pokiaľ je vhodné, môžu byť uplatnené aj ďaľšie 
sankcie. Či nejaká osoba porušila zákaz činnosti, a či by doba zákazu mala byť 
upravená, posudzuje Tribunál FEI (◆ DK SJF). Proti takému rozhodnutiu je prípustné 
odvolanie podľa VšP. 

Osobe alebo koňovi, ktorí porušili zákaz činnosti počas nariadeného obdobia, nie sú 
počas tohto obdobia priznané žiadne výsledky a musia byť diskvalifikovaní. 

8. Odvolanie oficiálneho funkcionára z pretekov  
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9. Odstránenie oficiálneho funkcionára zo zoznamu FEI (◆ SJF)  

10. Degradácia oficiálneho funkcionára  

11. Neodporujúc ustanoveniam článkov 164.1 – 10 hore, sankcie podľa predpisov EADCM 
a podľa Pravidiel FEI pre anti-doping pretekárov sa uplatňujú v prípadoch, spadajúcich pod 
tieto pravidlá a predpisy. 

12. Okrem porušení ustanovení pravidiel a predpisov FEI sankcie FEI môžu byť uplatnené aj 
z nasledujúcich dôvodov: 

a) Nekorektné správanie; 

b) Týranie koňa; 

c) Činy definované ako kriminálne, podľa národného a/alebo švajčiarskeho práva; 

d) Akýkoľvek podvod; 

e) Násilie; 

f) Odmietnutie spolupráce pri vyšetrovaní FEI (◆ SJF), alebo v mene FEI (◆ SJF); 

g) Konanie, poškodzujúce dobré meno FEI a/alebo jazdeckého športu, napr. konanie, 
ktoré znižuje verejnú mienku o FEI a/alebo jazdeckom športe. 

h) Porušenie Etického kódexu FEI. 

i) Porušenie FEI kódexu pre blaho koňa. 

j) Porušenie FEI kódexu o prevencii proti manipulácii súťaží 

k) Porušenie Kódexu správania oficiálnych funkcionárov FEI (◆ SJF)  

l) Porušenie Bezpečnostnej politiky FEI proti obťažovaniu a týraniu   

13. Pri rozhodovaní o primeranom treste, či pri hodnotení závažnosti priestupku, orgán 
udeľujúci trest musí zvážiť okrem všetkých ostatných aj nasledujúce skutočnosti: 

a) Či skutok alebo zabudnutie viedlo k neférovej výhode previnilca alebo pretekára; 

b) Či skutok alebo zabudnutie viedlo k materiálnemu znevýhodneniu akejkoľvek osoby 
alebo orgánu; 

c) Či sa skutok alebo zabudnutie týkalo týrania koňa; 

d) Či sa skutok alebo zabudnutie týkalo dôstojnosti alebo poctivosti ktorejkoľvek osoby 
v športovej oblasti; 

e) Či sa skutok alebo zabudnutie týkalo podvodu, násilia, hrubého zaobchádzania alebo 
podobného zločinného jednania; 

f) Či skutok alebo zabudnutie bolo úmyselné. 

14. Nasledujúca tabuľka stanovuje sankcie pre určité skutky, uvedené v článku 164.12 hore. 
Pre skutky, ktore nie sú uvedené v tabuľke sa uplatňujú všeobecné sankcie, uložené podľa 
článku 164. 

 

Priestupok Dolná sadzba Stredná sadzba Horná sadzba Maximálne 

Nekorektné 
správanie 

2 mesiace do 6 mesiacov do 1 roka 2 roky 

do 1500 SFr 1500 – 3000 SFr 3000 – 7000 SFr 10000 SFr 

Týranie koňa 
3 mesiace 6 mes. – 2 roky 2 – 5 rokov doživotne 

1000 - 1500 SFr 2000 – 3000 SFr 5000 – 10000 SFr 15000 SFr 

Kriminálny čin, 
podvod, násilie 

1 mesiac 3 mes. – 2 roky 2 – 5 rokov doživotne 

1000 - 1500 SFr 2000 – 3000 SFr 5000 – 7000 SFr 10000 SFr 
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Odmietnutie 
spolupráce pri 

vyšetrovaní 

1 mesiac do 6 mesiacov do 9 mesiacov 1 rok 

do 1500 SFr 1500 – 3000 SFr 3000 – 7000 SFr 10000 SFr 

Poškodenie 
dobrého mena 

FEI a/alebo 
jazdeckého 

športu 

1 mesiac do 6 mesiacov do 9 mesiacov 1 rok 

do 1500 SFr 1500 – 3000 SFr 3000 – 7000 SFr 10000 SFr 

Porušenie FEI 
kódexu o 

prevencii proti 
manipulácii 

súťaží 

Varovanie 3 mes. – 2 roky do 5 rokov doživotne 

1000 - 1500 SFr 2000 – 3000 SFr 5000 – 10000 SFr 15000 SFr 

Porušenie 
Bezpečnostnej 
politiky FEI proti 
obťažovaniu a 

týraniu 

Varovanie 3 mes. – 2 roky 2 - 8 rokov doživotne 

1000 - 1500 SFr 2000 – 3000 SFr 5000 – 10000 SFr 15000 SFr 

 
 
 
Článok 165    Čas implementácie rozhodnutí 
 
1. Rozhodnutia sú účinné od dátumu jeho ústneho alebo písomného duručenia zúčastneným 

stranám podľa je také doručenie možné vzhľadom na okolnosti. Inak je rozhodnutie účinné 
dňom určeným orgánom a osobou oprávnenou prijať rozhodnutia.  
  

 
Článok 166    Správy, záznam protestov, odvolaní a sankcií 
 
1. Oficiálni predstavitelia musia po skončení pretekov poslať správy príslušnému športovému 

alebo veterinárnemu oddeleniu FEI v súlade so VšP a príslušnými športovými pravidlami. 
Záležitosti, ktoré spôsobili protesty a odvolania musia byt zahrnuté do správy. 

2. Nedodanie správy/správ na FEI (◆ SJF) v stanovenom termíne a bez oprávneného dôvodu 
má za následok postih FEI (◆ SJF) najprv výstraha (zaslaná aj NF funkcionára) a potom 
zastaveníe činnosti dovtedy, kým nie je/sú chýbajúca/chýbajúce správa/správy doručené 
FEI (◆ SJF), alebo iný, podľa FEI, primeraný postih. 

3. Zahraničný rozhodca (technický delegát na pretekoch všestrannosti) musí k svojej správe 
na FEI priložiť všetky správy a odvolania, ktoré boli predložené rozhodcovskému zboru ako 
aj všetky rozhodnutia a sankcie, ktoré v týchto a ostatných prípadoch zbor rozhodcov prijal 
a uložil. 

4. Sekretariát FEI je zodpovedný za: 

a) Záznam o udeľovaní Žltých varovných kariet a z toho plynúcich zastaveniach činnosti; 

b) Záznam o jednaniach Tribunálu FEI a rozhodnutiach CAS; 

c) Oznámenie zúčastneným stranám o rozhodnutí týchto orgánov včítane dátumu,    
kedy tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť; 

d) Uverejnenie všetkých rozhodnutí, na ktoré má oprávnenie a tie, ktoré musia byť 
zverejnené; 

e) Spracovanie správ od oficiálnych funkcionárov na pretekoch. 
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Kapitola IX  Všeobecné ustanovenia 
 
 
Článok 167    Správny poriadok a právomoc 
 

1. Tieto Všeobecné pravidlá FEI v širokom rozsahu určujú podmienky pre účasť na 
medzinárodných pretekoch na celom svete. Čo v najvyššej možnej miere sa vysvetľujú a 
používajú nie s odkazom na národné alebo lokálne zákony, ale skôr ako samostatný a 
nezávislý text, ktorý chráni a presadzuje zásady, definované v preambule. 

2. Tieto Všeobecné pravidlá FEI a všetky spory, ktoré vzniknú v spojitosti s nimi (včítane  
sporov alebo nárokov nevyplývajúcich zo zmluvných záväzkov) musia byť riešené v súlade 
so švajčiarskymi zákonmi. 

3. Všetky spory alebo nároky a iné záležitosti, vyplývajúce vo vzťahu k týmto Všeobecným 
pravidlám (včítane  sporov alebo nárokov nevyplývajúcich zo zmluvných záväzkov), musia 
byť riešené v súlade s ustanoveniami o riešení sporov, uvedenými v Stanovách, pravidlách 
a predpisoch FEI (◆ SJF) .     

 
 
Článok 168    Osobné údaje 
 
1. Všetky osobné údaje pretekárov, trénerov, vedúcich družstiev, ošetrovateľov, NF, majiteľov 

koní a/alebo iných osôb, účastných na pretekoch v zmysle týchto Všeobecných pravidiel 
FEI, budú spracované v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Všetky 
osoby, viazané týmito Všeobecnými pravidlami FEI, potvrdzujú, že súhlasia s použitím 
osobných údajov na administratívne spracovanie pretekov, podporu týchto Všeobecných 
pravidiel FEI, ako aj iných platných pravidiel a predpisov FEI (◆ SJF) a zachovanie integrity 
športu. 

 
 

Článok 169    Iné záležitosti 
 
1. Pri záležitostiach, ktoré nie sú ošetrené v týchto Všeobecných pravidlách FEI a ani v iných 

pravidlách a predpisoch FEI 

a) rozhodcovský zbor, pri záležitostiach, ktoré vzniknú na pretekoch, 

b) FEI pri záležitostiach, ktoré vynikli mimo pretekov, 

postupuje tak, ako to pokladá za správne pre ochranu a presadzovanie nariadení v článku 
100. 
 
   

Článok 170    Komunikácia 
 
1. Akákoľvek komunikácia FEI (alebo jej predstaviteľov), vyplývajúca z týchto Všeobecných 

pravidiel bude zaslaná (podľa rozhodnutia FEI poštou, faxom, emailom alebo inak) 

a) príslušnému jednotlivcovi; alebo 

b) NF (◆ členskému subjektu SJF), ktorej je príslušný jednotlivec členom, keď NF 
preberá zodpovednosť za doručenie komunikácie príslušnému jednotlivcovi. 

2. Za dobu doručenia komunikácie, zaslanej FEI podľa týchto Všeobecných pravidiel FEI sa 
považuje  

a) Pracovný deň, keď bol zaslaný fax alebo email (alebo najbližší pracovný deň po 
nepracovnom dni, keď bol fax alebo email zaslaný); a 
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b) tri pracovné dni od zaslania komunikácie jednotlivcovi a/alebo jeho NF poštou. Pod 
pracovným dňom sa rozumie deň, počas ktorého sú v krajine sídla jednotlivca/jeho 
NF otvorené banky.  

3. Pokiaľ FEI (◆ SJF) neurčí inak, celú požadovanú komunikáciu určenú FEI podľa týchto 
Všeobecných pravidiel FEI, je potrebné zaslať emailom na adresu (◆ sídla SJF): 

Federation Equestre Internationale  
FAO Legal Director  
HM King Hussein I Building  
Chemin de la Joliette 8  
1006 Lausanne  
Switzerland  

Email: info@fei.org 
 
 
Článok 171    Zrieknutie sa sporov a obmedzené ručenie 
 
1. V zmysle článku 171.2, sa každá osoba, registráciou vo FEI, prihlásením a/alebo účasťou 

na pretekoch FEI zrieka všetkých sporov, akéhokoľvek druhu a akejkoľvek príčiny zo strany 
svojej, jej exekútorov, správcov, dedičov a osobných zástupcov, zahrňujúcich všetky 
minulé, súčasné alebo budúce spory s FEI (jej predstaviteľmi), NF, OV, sponzormi FEI, 
sponzormi FEI pretekov, obchodnými partnermi FEI, obchodnými partnermi FEI pretekov, 
ktoré sa týkajú zranení, strát a škôd počas cesty na miesto a/alebo z miesta FEI pretekov 
a/alebo počas účasti na FEI pretekoch. 

2. FEI (◆ SJF) nezodpovedá za žiadne straty, spôsobené komukoľvek, v dôsledku meškania, 
zrušenia alebo preloženia súťaže a/alebo pretekov.   

3. Nič v tomto článku nevylučuje a nevymedzuje zodpovednosť FEI (a jej predstaviteľov), OV, 
sponzorov FEI, sponzorov FEI pretekov, obchodných partnerov FEI za smrť alebo zranenia 
spôbené ich vlastnou nedbanlivosťou, za straty alebo za rozsah vylúčenia alebo 
vymedzenia, ktorý podľa platných zákonov nie je dovolený.   

 
 
Článok 172 Pozastavenie platnosti    
 
1. Rozhodnutie oprávnenej organizácie o neplatnosti alebo neúčinnosti niektorého 

ustanovania pravidiel alebo predpisov FEI, nemá vplyv na ich právnu neúčinnosť ako celku. 
Takéto ustanovenie musí FEI čo najskôr nahradiť novým a účinným. 
 
 

Článok 173 Úpravy    
 
1. Tieto Všeobecné pravidlá FEI môžu byť upravené, ako je uvedené v Stanovách FEI. Nikto 

nemôže požadovať za oprávnené vzniknuté nároky alebo očakávania, vyplývajúce z týchto 
Všeobecných pravidiel FEI v súvislosti s pretekmi, ktoré sa konajú po ich úprave.    
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PRÍLOHY 
 
 
Príloha A 
 
 
Definície 

Amatér:   pozri definície v príslušných športových pravidlách 

CONCOURS COMPLET D`EQUITATION (CC):  preteky, ktoré sú tvorené výhradne súťažami 
spadajucími do disciplíny všestrannosť 

CONCOURS D`ATTELAGE (CA):  preteky, ktoré sú tvorené výhradne súťažami spadajucími 
do disciplíny záprahy 

CONCOURS DE RAID D`ENDURANCE (CE):  preteky, ktoré sú tvorené výhradne súťažami 
spadajucími do disciplíny vytrvalosť 

CONCOURS DE DRESSAGE (CD):  preteky, ktoré sú tvorené výhradne súťažami 
spadajucími do disciplíny drezúra 

CONCOURS DE SAUT D`OBSTACLES (CS): preteky, ktoré sú tvorené výhradne zo 
skokových súťaží 

CONCOURS  DE  VOLTIGE (CV): preteky, ktoré sú tvorené výhradne súťažami spadajucími 
do disciplíny voltíž 

CONCOURS INTERNATIONAL COMBINE (CIC): preteky so súťažami výlučne pre 
medzinárodné jednodenné preteky 

CONCOURS INTERNATIONAL (CI):  medzinárodné preteky ľubovoľnej disciplíny (pozri 
článok 103) 

CONCOURS INTERNATIONAL MINEUR (CIM):  menšie medzinárodné preteky (Príloha  E) 

CONCOURS INTERNATIONAL OFFICIEL (CIO): oficiálne medzinárodné preteky ľubovoľnej 
disciplíny (pozri článok 103) 

CONCOURS HIPPIQUE (CH): preteky, ktoré zahŕňajú súťaže vo viacerých než jednej 
disciplíne 

CONCOURS NATIONAL (CN):  národné preteky v ľubovoľnej disciplíne 

CONCOURS PARA-EQUESTRIAN (CPE):  preteky, ktoré sú tvorené výhradne súťažami pre 
postihnutých pretekárov 

Deti: kategória pretekárov, ktorí sa môžu zúčastniť na FEI pretekoch detí vo veku od roku 
keď dosiahnu 12 (◆  9) rokov po koniec roka, keď dosiahnu 14 rokov 

Disciplína: označuje jazdeckú disciplínu schválenú VZ, ako sú drezúra, skoky, všestrannosť, 
záprahy, vytrvalosť, voltíž, a para-jazdectvo 

Diskvalifikácia: znamená, pokiaľ športové pravidlá neurčujú inak, že pretekár a/alebo 
kôň/kone je/sú diskvalifikovaný/diskvalifikované z danej súťaže alebo z ľubovoľných 
nasledujúcich súťaží pretekov. Diskvalifikácia môže byť aplikovaná aj so spätnou platnosťou. 

Doba právomoci: začína 1 hodinu pred prvou veterinárnou prehliadkou koní a končí pol 
hodinu po vyhláseni konečných výsledkov príslušnej disciplíny pokiaľ športové pravidlá 
príslušnej disciplíny neurčujú inak. 
Na Olympijských hrách sa doba právomoci zhoduje s časovým harmonogramom  
Olympijských hier, stanoveným MOV. 
Na Paralympijských hrách sa doba právomoci zhoduje s časovým harmonogramom  
Paralympijských hier, stanoveným MPV. 

Dospelý pretekár: pretekár, ktorý dosiahol vek 18 rokov 
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ECIU: Equestrian Community Integrity Unit, je nezávislý proces oznamovania prezidentovi 
FEI.  

Fáza: označuje jednotlivé súťaže tých pretekov, z ktorých sa dohromady stanovuje konečná 
klasifikácia 

FEI seriály: označuje rad súťaží s názvom alebo logom FEI organizovaných spôsobom 
určeným FEI, kde FEI vlastní všetky mediálne práva vrátane nových médií, internetu a televízie 
vo všetkých formách ako aj sponzorstvo, stávky, marketingové práva v súlade s podmienkami 
uvedenými v čl. 133 VšP. 

FEI pravidlá a predpisy: všetky pravidlá a predpisy riadne schválené príslušným orgánom 
FEI, vrátane ale nielen Stanov, VšP a športových pravidiel 

FEI Recognition Card (FEI obal na národnom pase koňa): príloha k FEI schválenému 
národnému pasu koňa, povinná (pokiaľ kôň nemá pas FEI) pre každého koňa prihláseného na 
preteky CN alebo CIM (Príloha E) v zahraničí (pozri čl. 139.2) a pre každého koňa prihláseného 
na ostatné preteky CI, CIO, FEI Majstrovstvá, regionálne, Olympijské a Paraolympijské hry 
doma aj v zahraničí. 

Junior: kategória pretekárov, ktorí sa môžu zúčastniť na FEI pretekoch juniorov vo veku od 
roku keď dosiahnu 14 rokov po koniec roka, keď dosiahnu 18 rokov.        

Karibské ostrovy: Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamy, Barbados, Britské Panenské Ostrovy, 
Kajmanské ostrovy, Kuba, Dominikánska republika, Grenada, Gaudeloupe, Haiti, Jamaica, 
Martinique, Montderrat, Holanské Antily, Portorico, Svätý Barthélemy, Saint Kitts-and-Nevis, 
Svätá Lucia, Svätý Martin, Svätý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Ostrovy 
Caicos, Spojené štáty Panenské Ostrovy  

Kategória: definovaná skupina pretekárov/koní a/alebo úrovne, pre ktorých sú preteky 
organizované. 

Kolo: označuje jeden z dvoch alebo viacerých rovnakých alebo podobných častí v rámci jednej 
súťaže.    

Kontinent: FEI používa rovnaké kontinentálne členenie ako MOV. 

Kôň: sa týka aj pony a ostatných členov skupiny Equus, pokiaľ boli narodení z kobyly 

Majstrovstvá: preteky ľubovoľnej disciplíny, organizované NF pre pretekárov presne 
definovanej geografickej oblasti (pozri článok 104). 

Mladý pretekár: kategória pretekárov, ktorí sa môžu zúčastniť na FEI pretekoch mladých 
pretekárov vo veku od roku keď dosiahnu 16 rokov po koniec roka, keď dosiahnu 21 rokov. 

Nájomca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá dostala od prenájomcu právo na užívanie 
predmetu prenájmu (napr. koňa). 

Nekorektné správanie: Každá forma nešportového alebo nevhodného chovania voči 
funkcionárom alebo iným účastníkom pretekov (iní pretekári, novinári, dobrovoľníci, členovia 
OV, predstavitelia FEI, diváci atď, ako aj pracovník dopingovej kontroly, testovací veterinár a 
ich doprovod). Príklady nekorektného správania zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na 
agresívne vykrikovanie alebo nadávanie, fyzické násilie; nevhodnú gestikuláciu; vyhrážanie 
sa; nerešpektovanie alebo odmietnutie oprávnených požiadaviek funkcionára, FEI alebo OV; 
ničenie majetku iných osôb; navádzanie alebo povzbudzovanie iných k nekorektnému 
správaniu;  ohrozovanie iných osôb alebo koní; spoluúčasť pri, navádzanie na, pomoc pri, 
podpora pri, zosnovanie a krytie porušení/-nie/-nia pravidiel inou osobou (alebo pokusu o 
porušenie pravidiel inou osobou).  

Nepovolené preteky: preteky a/alebo súťaž, ktoré nie sú zverejnené v oficiálnom kalendári 
ani schválené NF a/alebo národné preteky povolené alebo organizované NF, ktorá má 
pozastavené členstvo vo FEI. 
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Oficiálny predstaviteľ (◆  funkcionár): je osoba vymenovaná FEI, OV a/alebo NF za účelom 
výkonu oficiálnej funkcie na FEI pretekoch, (◆ na národnej úrovni aj osoby vymenované v 
rozpisoch pre národné a hobby preteky organizované SJF a tréneri evidovaní v SJF). 

Ochranná pokrývka hlavy: Vhodná prilba alebo pokrývka hlavy, ktorá je v súlade s platnými 
medzinárodnými testovacími štandardami. (Pozri zoznam poučitých medzinárodných 
testovacích štandardov, zverejnených na stránke FEI). 

Organizátor alebo Organizačný výbor (OV): označuje akúkoľvek organizáciu, skupinu, 
spoločnosť či orgán, ktorý je uznaný národnou federáciou a ktorý je zodpovedný za riadenie 
určitých pretekov. 

Pay Card (Platobná karta): platba za pozvanie na účasť na pretekoch. 

Podporný účastník: ošetrovateľ koní na pretekoch, spolujazdec v záprahových súťažiach FEI 
(◆ SJF) 

Pony pretekár: v skákaní, všestrannosti a drezúre. Na FEI pretekoch pony pretekárov sa 
môžu zúčastniť pretekári vo veku od roku keď dosiahnu 12 (◆ 8) rokov po koniec roka, v ktorom 
dosiahnu 16 rokov. 

Pretekár: každá osoba, zúčastňujúca sa FEI pretekov, vrátane ale nielen pretekári, lonžéri, 
vozatajci alebo voltižéri. 

Pretekár žijúci mimo rodnej krajiny: pretekár, ktorý strávi viac ako 6 mesiacov v roku 
v zahraničí („hosťujúcej krajine). 

Preteky: je ucelené stretnutie, „súbor súťaží“, „majstrovstvá“ alebo „hry“, organizované a 
riadené organizačným výborom podľa disciplín a kategórií. 

Prihláška do kalendára: Formálna žiadosť OV, podaná prostredníctvom jeho NF, na 
organizáciu FEI pretekov v určitom dátume konania, ktorá má byť schválená FEI pred 
zaradením do FEI kalendára. ◆  Formálna žiadosť OV na organizáciu národných pretekov 
v určitom dátume konania, ktorá má byť schválená P SJF pred zaradením do kalendára SJF. 

Prípravné obdobie pretekov: Prípravné obdobie pretekov je definované ako obdobie od 
otvorenia stajní po 1 hodinu pred prvou veterinárnou prehliadkou koní, alebo ak preteky 
začínajú pred prvou veterinárnou prehliadkou koní, po 1 hodinu pred začiatkom prvej súťaže 
pretekov. Počas tohto obdobia dohliadajú na zodpovedné osoby, majiteľov a iný podporný 
personál správca stajní (Stable Manager), FEI stewardi a/alebo FEI veterinári. Všetky 
zodpovedné osoby, majitelia a iný podporný personál, ktorí počas prípravného obdobia porušia 
FEI pravidlá a/alebo predpisy a/alebo nariadenia FEI oficiálnych činovníkov môžu byť 
sankcionovaní. Sankciu je oprávnený udeliť hlavný steward, hlavný rozhodca alebo technický 
delegát (pokiaľ bol menovaný), keď začne platiť ich právomoc. 

Rozhodca: člen rozhodcovského zboru menovaný na kontrolu súťaže alebo pretekov (čl. 
144). 

Rozpis pretekov: oficiálny dokument schválený FEI, vytyčujúci potrebné informácie o 
pretekoch, včítane avšak nielen o dátume, miesta konania, dátume prihlášok, o súťažných 
disciplínach, programe pretekov, kategóriách, národnostiach a iných detailoch o pozvaných 
pretekároch a koňoch, možnostiach ustajnenia a ubytovania, výške výhier a spôsobe ich 
rozdelenia ako aj o iných potrebných detailoch. 

Sankcia: akýkoľvek disciplinárny trest, uvedený v článku 164. 

Seriály: označuje rad následných medzinárodných súťaží organizovaných na rôznych 
pretekoch, ktorých výsledky môžu viesť ku konečnej klasifikácii alebo kvalifikovať kone a/alebo 
pretekárov na finálne preteky, finálnu súťaž alebo cenu. Preteky sa nemusia konať v rôznych 
krajinách.     

Správa: formálny záznam faktov, nehôd, rozhodnutí, protestov, výstrah, trestov a/alebo 
ďaľších záležitostí, ktoré sa objavia počas pretekov alebo v súvislosti s pretekmi. 

Spoluorganizátor: Organizátor je považovaný za spoluorganizátora ak: 
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• tá istá osoba/subjekt priamo alebo nepriamo riadi alebo kontroluje iného organizátora (v 
minulosti alebo súčasnosti); alebo 

• osoba, ktorá riadi preteky, postupuje/postupovala v súlade s príkazmi alebo 
usmerneniami iného organizátora (v minulosti alebo súčasnosti); alebo 

• osoba, ktorá riadi preteky, postupuje/postupovala v súlade s príkazmi alebo 
usmerneniami nejakej osoby/nejakého subjektu, ktorá/ktorý v skutočnosti 
kontroluje/kontroloval-a organizáciu pretekov (v minulosti alebo súčasnosti).   

Je na osobnom rozhodnutí GS FEI, či je organizátor považovaný za spoluorganizátora iného 
organizátora. Okolnosti (ale nielen tie), ktoré pri tom zvažuje sú: 

 prienik činností osôb zainteresovaných do organizácie pretekov dvoch organizátorov 
(bez ohľadu na pozíciu ktorú u organizátora zastávajú); 

 rodinné vzťahy; 

 spoločné priestory; 

 spoloční sponzori; 

 rovnaký/podobný dátum konania pretekov; 

 informácie dodané príslušnou NF. 

Stredná Amerika: Belize, Kostarika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a 
Panama. 

Súťaž: každé jednotlivé stretnutie súťažiacich, kde sa umiestňujú podľa dosiahnutých 
výsledkov za  ktoré môžu byť udeľované ceny. 

Športové pravidlá: ako je definované v Stanovách FEI zahŕňajú avšak nie sú obmedzené 
pravidlami jazdeckých disciplín, Veterinárnymi pravidlami, pravidlami EADMCR, anti-
dopingovými pravidlami pretekárov, olympijskými a paralympijskými pravidlami. 

U25: Veková kategória pretekárov, ktorí v danom roku dosiahli vek medzi 16 až 25 rokmi. 

Varovanie: ústne a/alebo písomné pokarhanie upozorňujúce osobu alebo orgán na prípadné 
budúce dôsledky   

Vlastník: fyzická alebo právnická osoba majúca vlastnícky vzťah k celému alebo časti 
koňa/viac koní. 

Vyhradený priestor: znamená priestor na pretekoch pod kontrolou OV. 

Vylúčenie: znamená, pokiaľ športové pravidlá neurčujú inak, že pretekár a/alebo kôň/kone 
nemôže/nemôžu ďalej pokračovať v danej súťaži a/alebo v ľubovoľnej z nasledujúcich súťaží.  

Vyššia moc: každá udalosť alebo okolnosť vyplývajúca z nepredvídateľných činov, udalostí, 
opomenutí a nehôd, ktoré nemohli byť nikým ovplyvnené a nemohlo im byť zabránené. 

Zastavenie činnosti (Suspendácia): vysvetľuje článok 164.7. 

Zlé zaobchádzanie s koňom (Abuse of Horse): je čin alebo zabudnutie spôsobujúce bolesť 
alebo zbytočnú nepohodu koňa, vrátane ale nielen nasledujúcich prípadov: 

• Nadmerné švihanie alebo bitie koňa; 

• Používanie prístrojov, ktoré koňovi spôsobujú elektrické šoky; 

• Nadmerné či opakované používanie ostrôh; 

• Trhanie zubadlom alebo iným predmetom v konskej papuli; 

• Súťaženie so zreteľne vyčerpaným, krívajúcim alebo zraneným koňom; 

• Barovanie koňa; 

• Nenormálne zvýšenie alebo zníženie citlivosti ktorejkoľvek časti tela koňa; 

• Ponechanie koňa bez dostatku potravy, tekutín a primeraného tréningu; 

• Použitie ďaľších predmetov a zariadení spôsobujúcich koňovi bolesť pri zhodení 
prekážky. 
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Ďaľšie definície sú uvedené v Stanovách FEI 
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Príloha B 
 
 
Olympijská charta:  Pravidlo 40 a Smernica k Pravidlu 40 

Výňatok z Olympijskej charty, verzia platná od 9. októbra 2018 
 
 
Pravidlo 40 účasti na Olympijských hrách * 
 
Pre účasť na Olympijských hrách sa musí pretekár, vedúci, tréner alebo iný člen družstva 
podrobiť Olympijskej charte, Svetovému antidopingovému kódexu a Kódexu olympijského 
hnutia pri prevencii manipulácie so súťažami, vrátane podmienok účasti stanovených MOV, 
ako aj pravidlám medzinárodných federácií, schválených MOV. Pretekár, funkcionár a iný člen 
družstva musí byť prihlásený Národným olympijským výborom. 
 
 
Smernica k Pravidlu 40  
 
1. Každá medzinárodná federácia ustanoví vhodné športové kritéria pre účasť na 

Olympijských hrách, vrátane kvalifikačných kritérií, v súlade s Olympijskou chartou. Tieto 
kritéria musia byť zaslané na odsúhlasenie výkonnému výboru MOV. 

 
2. Používanie voliteľných kritérií je v moci medzinárodných federácií, ich členských 

národných federácií a národných olympijských výborov v oblastiach ich pôsobnosti. 
 
3. Pretekári, činovníci družstiev a iný personál družstiev, ktorí sa zúčastňujú na OH, majú 

povolenie poskytnúť svoju osobu, meno, fotografiu alebo športové výkony na reklamné 
účely počas OH v súlade s princípmi, stanovenými VV MOV. 

 
4. Prihláška alebo účasť pretekára na Olympijských hrách nesmie byť podmienkou 

akéjkoľvek finančnej odmeny. 
 
 
*    indikuje, že existuje zákonné doplnenie k pravidlám 
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Príloha C 
 
 
Osvedčenie o spôsobilosti (Certificate of Capability) 
 
 
Odovzdať FEI spolu s dokumentom „Záznam o výsledkoch“ najneskôr ako: 
 

• pre FEI Majstrovstvá sveta k dátumu stanovenému pre menovité prihlášky na 
majstrovstvá. 

 
• pre Olympijské hry k dátumu stanovenému pre menovité prihlášky na hry (pozri FEI 

Olympiské pravidlá). 
 
 
 
Nižšie podpísaný, z funkcie predsedu Národnej federácie:   ...............................................… 
 
týmto prehlasuje, že nižšie uvedené dvojice, pretekári a kone, majú potrebné skúsenosti a 
kvalifikácie k účasti na jazdeckých pretekoch na Olympijských hrách / FEI Majstrovstvách 
sveta, na ktoré boli prihlásené a že ich výkony sú plne v súlade s normami uvedenými 
v športových  pravidlách FEI. 
 
 
 

Pretekári 

Priezviská a mená 

Kone 
Mená a čísla pasov 

Maximum dvojnásobok počtu pretekárov a 

koní, ktoré sa môžu zúčastniť FEI 

majstrovstiev  

Vek, farba, pohlavie, chov, chovné registračné 

číslo, mená rodičov, ak sú známe 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:   .....................................                         Meno a podpis predsedu alebo GS 
 národnej federácie 

                 (Meno vypísať paličkovým písmom) 
 
 
 
 
 
Pečiatka národnej federácie  
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Príloha D Tabuľka majstrovstiev (čl. 108) 
 
 

 

Disciplína 

 

Olympijský rok  Olympijský rok + 1 

Skoky 
Olympijské hry 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Všestrannosť 
Olympijské hry 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Drezúra 
Olympijské hry 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Záprahy 

Majstrovstvá sveta  (4) 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta  (1) 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta (2) 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta pony – komb. 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá (4) 

Vytrvalosť 
Majstrovstvá sveta 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Voltíž 
Majstrovstvá sveta 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Mladí pretekári 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C-E-V-A 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta  

E-V 

Jednotlivci a družstvá 

 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C 

Jednotlivci a družstvá 

Juniori 

 

 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C-E-V- A 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta  

E-V 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C 

Jednotlivci a družstvá 

Deti 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-A 

 

Svetové finále jednotlivcov 

S 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D 

 

Svetové finále jednotlivcov 

S 

Pony 

 

Kontinentálne majstrovstvá (S-D-C) každý rok pre jednotlivcov a družstvá 

 

Para 

 

POH ako OH, MS (A) každý rok, WEG: OH + 2 roky (D) 

Kontinent. majstrovstvá 2x každé 4 roky, alebo aspoň raz medzi POH 

 

  



 

Všobecné pravidlá SJF, 15. vydanie 2023                      68/100 

 

Disciplína 

 

Olympijský rok + 2 Olympijský rok + 3 

Skoky 
Svetové jazdecké hry (WEG) / FEI MS 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Všestrannosť 
Svetové jazdecké hry (WEG) / FEI MS 

Jednotlivci a družstvá  

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Drezúra 
Svetové jazdecké hry (WEG) / FEI MS 

Jednotlivci a družstvá  

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Záprahy 

 

Svetové jazdecké hry (WEG) / FEI MS 

Jednotlivci a družstvá  

Majstrovstvá sveta  (1) 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta (2) 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta pony – komb. 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá (4) 

Vytrvalosť 

 

Svetové jazdecké hry (WEG) / FEI MS 

Jednotlivci a družstvá  

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Voltíž 
Svetové jazdecké hry (WEG) / FEI MS 

Jednotlivci a družstvá  

Kontinentálne majstrovstvá 

Jednotlivci a družstvá 

Mladí pretekári 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C-E-V-A 

Jednotlivci a družstvá 

 

Majstrovstvá sveta  

E-V 

Jednotlivci a družstvá 

 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C 

Jednotlivci a družstvá  

Juniori 
Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C-E-V-A 

Jednotlivci a družstvá 

Majstrovstvá sveta  

E-V 

Jednotlivci a družstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-C 

Jednotlivci a družstvá 

Deti 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D-A 

 

Svetové finále jednotlivcov 

S 

Kontinentálne majstrovstvá 

S-D 

 

Svetové finále jednotlivcov 

S 

Pony Kontinentálne majstrovstvá (S-D-C) každý rok pre jednotlivcov a družstvá 

 

Para 
POH ako OH, MS (A) každý rok, WEG / FEI MS: OH + 2 roky (D) 

Kontinent. majstrovstvá 2x každé 4 roky, alebo aspoň raz medzi POH 
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Príloha E 
 
 
Preteky CIM 
 
 
 
 
 Disciplína:  Úroveň: 

 

 Skoky 
 CSI 1*, CSI 2*,  CSIYH 1*, CSIYH 2* 

 
 CSI P, CSI Y, J, Ch, V, U25, Am – Kat A a B 

 
 Všestrannosť  CCI 1*- 3* - L alebo S,   

 CCIP1*- 2* - L alebo S,  

 CCIJ1*- L alebo S,  CCIY2*- L alebo S, 

 CCIYH1*- 2*  - L alebo S,  

 CCI U25 2* - L alebo S, CCI U25 3* - L alebo S  

 

 Drezúra 
 CDI 1* a CDI 2*  

 CDI Y, J, Ch, P, YH, Am, U25 

 

 Záprahy 
 CAI 1*, CAI 2* 

 
 CAI Y, J, Ch, YH  

 
 Vytrvalosť  CEI 1*, CEIYJ 1*, CEIYJ 2* 

 

 Voltíž 
 CVI 1*, CVI 2* 

 
 CVI J, Ch 

 
 Para jazdenie  CPEDI 1*, CPEDI  2*, CPEAI 1*, CPEAI  2*  
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Príloha F 
 
 
Etický kódex FEI 
 

 
Uznávať záujmy všetkých stúpencov jazdectva vrátane NF, pretekárov, majiteľov, 
organizátorov, oficiálnych predstaviteľov, sponzorov ako aj samotnej FEI, dbať o ich 
harmonickú spoluprácu a stanoviť spoločné záväzky voči olympijským ideálom. 

Dosiahnutie tohto cieľa a imidž jazdeckého športu závisia od rešpektovania nasledujúcich 
etických princípov, ktoré sú v súlade s hodnotami, duchom a ideálmi jazdeckého športu a 
olympijským hnutím. 

V dôsledku toho všetci zúčastnení v jazdeckom športe, vrátane ale nielen pretekárov (a ich 
podporného personálu), majiteľov, organizátorov, oficiálnych predstaviteľov, sponzorov a FEI 
dobrovoľníkov a zamestnancov sú neustále viazaní rešpektovaním platného kódexu a pokiaľ 
aplikovateľné, tak aj Etickým kodexom MOV. 

 

A) Dôstojnosť  
 

1. Ochrana dôstojnosti koňa a pretekára je základnou požiadavkou jazdectva. 

2. Pretekár nesmie byť diskriminovaný na základe rasy, pohlavia, etnického pôvodu, 
náboženstva, filozofického alebo politického názoru, manželského stavu alebo 
z iného dôvodu. 

3. Použitie dopingu je na všetkých úrovniach zakázané. Opatrenia proti dopingu 
uvedené v predpisoch EAD a CMR a FEI protidopingových pravidlách pre pretekárov 
musia byť dôsledne sledované. 

4. Všetky formy fyzického, profesionálneho alebo sexuálneho obťažovania pretekárov 
a akékoľvek fyzické alebo duševné poranenia účastníkov sú zakázané. 

5. Všetky formy účasti alebo podpory stávkovania na Olympijských hrách a všetky 
formy propagovania stávkovania v súvislosti s Olympijskými hrami sú zakázané. 

6. V súvislosti so stávkovaním, účastníci Olympijských hier a FEI pretekov nesmú 
nijakým spôsobom porušiť princíp fair play, ukázať nešportové správanie, alebo sa 
pokúsiť ovplyvniť výsledky súťaže spôsobom odpurujúcim športovej etike. 

7. Zložky FEI musia zabezpečiť pretekárom podmienky bezpečnosti, pohody a 
medickej starostlivosti v prospech ich fyzickej a duševnej rovnováhy.  

   

B) Nedotknuteľnosť  
 

1. Predstavitelia FEI nesmú priamo alebo nepriamo vyžadovať, akceptovať alebo 
ponúkať akúkoľvek formu osobnej odmeny alebo provízie ani zatajovať výhody alebo 
akékoľvek protislužby spojené s organizáciou FEI pretekov mimo oficiálnych 
rokovaní.alebo mimo zmluvy s organizátorom alebo OV. 

2. Členovia VV FEI, dobrovoľníci FEI, zamestnanci FEI alebo členovia OV 
kandidujúcich na usporiadanie FEI pretekov môžu v súlade so zvyčajnými miestnymi 
zvykmi prijať ako znak rešpektu a priateľstva len dary zanedbateľnej hodnoty. 
Akýkoľvek iný dar musí byť odovzdaný organizácii ktorej je jeho prijímateľ členom. 

3. Pohostinnosť OV kandidujúcich na usporiadanie FEI pretekov voči FEI 
dobrovoľníkom a zamestnancom FEI ako aj ich doprovodným osobám nesmie 
presahovať štandardy zvyčajné pre hosťujúcu krajinu. 

4. Je potrebné predchádzať konfliktom záujmov, či už reálnym alebo domnelým. 
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5. Výskyt nesprávneho alebo nevhodného chovania má byť považované za škodlivé 
pre dobré meno FEI a preto je mu potrebné predchádzať. 

6. Zložky FEI nesmú byť v kontakte s organizáciami, firmami alebo osobami, ktorých 
aktivity alebo dobrá povesť nie je v súlade s princípmi v tomto kódexe.   

 
 

C) Dobré riadenie a zdroje  
 

1. Základné univerzálne princípy dobrého riadenia FEI, obzvlášť transparentnosť, 
zodpovednosť a vypočítateľnocť, musia byť rešpektované všetkými zložkami FEI. 

2. Zdroje dostupné FEI dobrovoľníkom a zamestnancom FEI môžu byť použité len pre 
účely FEI. 

3.   

3.1 FEI príjmy a výdaje musia byť zaznamenané na účtoch, ktoré musia byť 
spravované v súlade so všeobecne akceptovanými princípmi účtovníctva. Tieto 
účty kontroluje nezávislý auditor. 

3.2 V prípadoch kde FEI poskytuje finančnú podporu niektorej NF, OV alebo inej 
fyzickej alebo právnickej osobe: 

a) Použitie týchto FEI zdrojov musí byť jasne prezentované v účtoch 
prijímateľa; 

b) Účty prijímateľa môžu byť predmetom auditu odborníka menovaného 
Výkonným výborom FEI po oznámení zdôvodnenia prijímateľovi.  

4. Zložky FEI uznávajú značný príspevok telekomunikačných prostriedkov, sponzorov, 
partnerov a iných podporovateľov jazdeckých podujatí k rozvoju a predstíži FEI 
pretekov na celom svete. Avšak táto podpora musí byť vo forme zlučiteľnej so 
športovými zásadami a princípmi definovanými v pravidlách a predpisoch FEI, 
Olympijskej charte a v tomto kódexe, pričom nesmú byť prekážkou pre chod športu. 
Organizácia a príprava jazdeckých súťaží je výlučnou zodpovednosťou FEI a pokiaľ 
potrebné NF a/alebo OV schválených FEI.    

 
 

D) Kandidatúra na majstrovstvá/preteky  
 

Dokumenty a/alebo informácie spojené s výberom organizátora FEI Svetových 
jazdeckých hier/FEI majstrovstiev a Finále FEI Svetového pohára, zverejnené FEI musia 
byť rešpektované. Mestá, ktoré chcú organizovať FEI preteky sa musia zdržať snahy o 
prístup  k inej strane alebo tretej autorite za účelom získania akejkoľvek finančnej alebo 
politickej podpory, ktorá nie je v súlade s uvedenými dokumentami a/alebo informáciami 
a/alebo týmto kódexom. 

 
 

E) Vzťahy so štátom  
 

1. NF a/alebo OV musia pracovať na udržiavaní harmonických vzťahov so štátnymi 
autoritami v súlade so všeobecnými princípmi a politickou neutralitou. 

2. NF a/alebo OV môžu plniť ľubovoľnú rolu vo verejnom živote štátu, do ktorého patria. 
Nemôžu sa však angažovať v žiadnej aktivite ani sledovať ideológiu, ktorá nie je 
v súlade s princípmi a pravidlami, definovanými v Olympijskej charte a v tomto 
kódexe. 

3. NF a /alebo OV sa musia snažiť chrániť prostredie počas pretekov, ktoré organizuje.   
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F) Dôvernosť  
 

Zložky FEI nesmú zdielať informácie, ktoré im boli zverené ako dôverné. Zdielanie 
ostatných informácií nesmie byť z dôvodu osobných ziskov alebo výhod ani z dôvodu 
zlomyselného poškodenia dobrého mena inej osoby alebo organizácie.  

 
 

G) Implementácia  
 

1. Vedenie FEI musí dohliadať, že sú dodržiavané princípy FEI pravidiel a predpisov, 
Olympijskej charty a tohto kódexu, 

2. Vedenie FEI musí informovať prezidenta FEI o každom porušení tohto kódexu 
s možnou referenciou k FEI etickému panelu alebo ECIU (Equestrian Community 
Integrity Unit). 

3. Výkonný výbor FEI pokiaľ chce môže stanoviť podmienky na implementáciu tohto 
kódexu v Implementačných podmienkach.    

 
Hore uvedené princípy formujú FEI etický kódex, ktorým sa musia riadiť všetky zložky FEI, ako 
podmienky reprezentácie alebo účasti na FEI aktivitách v akejkoľvek forme a za akýchkoľvek 
okolností.   



 

Všobecné pravidlá SJF, 15. vydanie 2023                      73/100 

Príloha G 
 
 
FEI kódex o prevencii proti manipulácii súťaží 
 
 
Preambula 
 

a) Na základe nebezpečenstva ohrozenia jednoty športu manipuláciou športových 
súťaží, všetky športové organiyácie, zvlásť Medzinárodný olympijský výbor (MOV), 
všetky medzinárodné federácie, národné olympijské výbory a ich členovia na 
kontinentálnej, oblastnej a národnej úrovni, ako aj organizácie uznané MOV (ďalej 
„športové organizácie“), prostredníctvom kódexu olympijského hnutia za prevenciu 
voči manipulácii súťaží sa opätovne zaväzujú chrániť jednotu športu, včítane ochrany 
čistoty atlétov a súťaží, ako je uvedené v Olympijskej agende 2020; 

b) Kvôli komplexnému prístupu športové organizácie uznávajú, že nemôžu takýto 
prístup zvládnuť izolovane a že spolupráca s verejnými inštitúciami, hlavne ohľadne 
vymožiteľnosti práva a stávkovania v športe je rozhodujúca; 

c) Cieľom tohto kódexu je poskytnúť FEI a jej členom jednotné zásady ochrany 
všetkých súťaží pred rizikom manipulácie. Tento kódex stanovuje pravidlá, ktoré sú 
v súlade s Koncilom európskej konvencie o manipulácii športových súťaží, hlavne 
s jeho článkom 7. Športovým organizáciam to nebráni, aby uplatňovali ešte 
prísnejšie pravidlá; 

d) Športové organizácie spojené Olympijskou chartou a Etickým kódexom MOV 
vyjadrujú svoj záväzok podporovať jednotu športu a bojovať voči manipulácii súťaží 
dodržiavaním noriem Kódexu olympijského hnutia k ochrane voči manipulácii súťaží 
a vyžadovaním toho istého od svojich členov. Športové organizácie sa zaväzujú 
podniknúť v rámci ich možností všetky vhodné kroky k implementácii tohto kódexu, 
alebo k implementácii pravidiel podobných, resp. ešte prísnejších; 

e) Uplatňovaním pravidla 1.4 Olympijskej charty, všetky športové organizácie viazané 
Olympijskou chartou súhlasia s rešpektovaním tohto kódexu; 

f) Tieto športové organizácie sú zodpovedné za implementáciu platného kódexu 
v oblasti ich pôsobenia, včítane oblasti vzdelávania; 

g) Z uvedených dôvodov FEI zapracovala Kódex olympijského hnutia za prevenciu voči 
manipulácii súťaží do svojich pravidiel a smerníc.      

 
 
Článok 1 Definície a ich používanie 
    

1.1 Definície 

1.1.1 „Prospech“ znamená priamy alemo nepriamy príjem alebo poskytnutie 
peňazí alebo equivalentu  ako napr. (ale nielen) podplácanie, zárobky, dary 
a iné výhody bez obmedzenia, výhry a/alebo možné výhry zo stávok. 
Uvedené sa netýka oficiálnych peňažných výhier, poplatkov za účasť alebo 
sponzorských a iných zmluvných platieb;     

1.1.2 „Súťaž“ je definovaná v Prílohe A VšP a v prípade pochybností, zahŕňa aj 
pojem preteky (ako je definované vo VšP). Pre účely tohto kódexu sú sem 
zahrnuté všetky súťaže, turnaje, zápasy alebo preteky, organizované 
v súlade s pravidlami športovej organizácie alebo jej pridružených 
organizácií, prípadne ak potrebné aj v súlade s pravidlami inej zodpovednej 
športovej organizácie;   
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1.1.3 „Dôverná informácia“ znamená informáciu, ktorú má osoba o súťaži z titulu 
jej pozície k športu alebo súťaži s výnimkou informácií už zverejnených alebo 
všeobecne známych, záujemcom z verejnosti ľahko dostupných, alebo 
zverejnených v súlade s pravidlami a smernicami platnými pre príslušnú 
súťaž;  

1.1.4    „Účastník“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá patrí do niektorej 
z nasludujúcich skupín: 

a) „Pretekár“ podľa definície v Prílohe A VšP; 

b) „Oficiálny funkcionár“ podľa definície v v Prílohe A VšP; 

c) „Zodpovedná osoba“ podľa definície v čl. 118 VšP; 

d) Podporný personál, ako je definované v pravidlách pre FEI Equine Anti-
Doping and Controlled Medication Regulations.  

1.1.5   „Športové stávkovanie alebo stávkovanie“ znamená každú stávku o finančnú 
hodnotu s očakávaním finančného zisku z nejasnejného výsledku budúcej 
športovej súťaže;  

  
1.2 Aplikácia 

     
1.2.1 Tento kódex sa týka všetkých účastníkov pretekov, ich asistentov a trénerov. 

Každý z nich je viazaný jeho dodržiavaním z titulu jeho funkcie; 

1.2.2 Je osobnou zodpovednosťou každého účastníka, oboznámiť sa s týmto 
kódexom bez obmedzení v jeho napĺňaní, bez jeho porušení a v súlade 
s jeho požiadavkami. Každý účastník je si vedomý, že činnosti zakázané 
v tomto kódexe môžu byť podstatou trestného činu a/alebo porušovať iné 
platné zákony a nariadenia, včítane nariadení FEI alebo iných športových 
organizácií. Účastníci musia vždy dodržiavať všetky platné zákony a 
nariadenia. FEI oznámi každé správanie, ktoré nesie možné kriminálne 
príznaky, príslušným úradom.    

 
 
Článok 2 Porušenia kódexu 
 
Konania definované v tomto článku porušujú ustanovenia tohto kódexu: 
 

2.1 Stávkovanie v súvislosti s/so: 

a) priamou účasťou účastníka v súťaži; 

b) športom účastníka; 

c) každým multišportovým podujatím, kde sa účastník zúčastňuje. 
  

2.2 Manipulácia športových súťaží 

Úmyselné konanie, opomenutie za účelom nesprávnej úpravy výsledkov, alebo 
kurzu šporovej súťaže za účelom celého alebo čiastočného odstránenia 
nepredvídateľného priebehu športovej súťaže s úmyslom získať nedovolenú výhodu 
pre seba alebo pre iných. 
 

2.3 Korupčné správanie 

Poskytovanie, požadovanie, príjem, vyhľadávanie alebo akceptovanie výhod v 
súvislosti s manipuláciou súťaže alebo iná forma korupcie. 
 

2.4 Dôverná informácia 
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               2.4.1  Použitie dôvernej informácie na stávkovanie, inú formu manipulácie 
športových súťaží alebo iné korupčné účely, či už účastníkom, alebo inou 
fyzickou a/alebo právnickou osobou; 

               2.4.2 Odovzdanie dôvernej informácie fyzickej a/alebo právnickej osobe s výhodou 
alebo bez výhody, keď účastník vedel alebo mal vedieť, že toto odovzdanie 
mohlo viesť k jej použitiu na účely stávkovania, manipulácie súťaže alebo 
inej korupcie; 

               2.4.3 Poskytnutie a/alebo prijatie výhody za odovzdanie dôvernej informácie bez 
ohľadu na to, či bola dôverná informácia momentálne použitá. 

2.5 Neoznámenie 

2.5.1. Neoznámenie FEI podrobností o všetkých prejavoch alebo ponukách 
účastníkovi, porušujúcich tento kódex, pri prvej možnej príležitosti; 

2.5.2. Neoznámenie FEI podrobností každej udalosti, skutočnosti alebo záležitosti, 
o ktorej sa účastník dozvedel (alebo o ktorej mohol vedieť), včítane prejavov 
alebo ponúk iným účastníkom, porušujúcich tento kódex, pri prvej možnej 
príležitosti;     

2.6 Odmietnutie spolupráce 

2.6.1 Odmietnutie spolupráce na vyšetrovaní, vykonávanom FEI alebo v mene FEI 
v súvislosti s možným porušením tohto kódexu, včítane ale nielen 
bezodkladného poskytnutia presných a úplných informácií a/alebo 
dokumentácie a/alebo prístupu alebo asistencie, požadovanej FEI ako 
súčasti tohto vyšetrovania; 

2.6.2 Bránenie vyšetrovaniu alebo zdržovanie vyšetrovania, vykonávanom FEI 
alebo v mene FEI v súvislosti s možným porušením tohto kódexu, včítane 
ale nielen zatajenia, úpravy alebo zničenia akajkoľvek dokumentácie alebi 
inej informácie, týkajucej sa vyšetrovania.    

2.7 Uplatňovanie článkov 2.1 – 2.6 

2.1.1  Nasledujúce body nie sú podstatné k určeniu, či došlo k porušeniu kódexu:  

a) či sa účastník priamo zúčastňuje alebo nie predmetnej súťaže; 

b) výsledok súťaže, v ktorej sa stávkovalo alebo sa plánovalo stávkovať; 

c) či už bola poskytnutá alebo prijatá nejaká výhoda alebo odmena; 

d) spôsob alebo výsledok stávky; 

e) či snaha alebo výkon účastníka v predmetnej súťaži boli (alebo mohli 
byť) nejako ovplyvnené; 

f) či výsledky predmetnej súťaže boli (alebo mohli byť) nejako ovplyvnené; 

g) či manipulácia porušila nejaké technické pravidlá predmetnej športovej 
organizácie; 

h) či bol na súťaži prítomný zodpovedný národný alebo medzinárodný 
predstaviteľ predmetnej športovej organizácie. 

2.1.2 Každá forma pomoci, podnecovania alebo postupu niektorého účastníka, 
ktorá by mohla viesť k porušeniu tohto kódexu má byť posudzovaná akoby 
k porušeniu došlo, či už k nemu nakoniec došlo alebo nie a/alebo toto 
porušenie bolo úmyselné alebo len z nedbalosti.   

 
 
Článok 3 Disciplinárne konanie 
 

3.1 Vyšetrovanie 
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3.1.1 Účastník podozrivý z porušenia kódexu musí byť informovaný o vznesení 
podozrenia, podrobnostiach o podozrivých činoch a/alebo zanedbaniach 
a o rozsahu možných sankcií; 

3.1.2 Oznámenie o podozrení  môže byť účastníkovi zaslané prostredníctvom jeho 
NF. NF je zodpovedná za bezodkladné informovanie účastníka; 

3.1.3 Na základe požiadavky FEI, alebo ňou poverenej poverenej osoby, musí 
účastník poskytnúť všetky informácie, ktoré považovajú za predmetné 
ohľadne vzneseného obvinenia, včítane záznamov o porušení kódexu (ako 
čísla stávkových účtov, rozpisy telefónnych účtov, výpisy bankových účtov, 
záznamy z internetu, počítače, hardisky a iné pamäťové médiá) a/alebo 
vyhlásení prinášajúcich fakty a okolnosti o vznesenom obvinení z porušenia. 

3.2 Práva obvineného účastníka 

Pri všetkých konaniach spojených s porušením kódexu musia byť rešpektované 
nasledujúce práva: 

3.2.1 Právo byť informovaný o poplatkoch; 

3.2.2 Právo na spravodlivé, včasné a nezávislé vypočutie buď osobne pred 
zodpovednou športovou organizáciou a/alebo zaslaním písomnej obhajoby; 

3.2.3 Právo byť sprevádzaný a/alebo byť zastupovaný. 

3.3 Bremeno a dôkaz 

Dôkaz o porušení kódexu je na strane FEI. Štandardom na dôkaz vo všetkých 
záležitostiach tohto kódexu musí byť rovnováha pravdepodobnosti, štandard 
založený na prevahe dôkazov o tom, že porušenie kódexu je viac pravdepodobné 
ako to, že k nemu nedošlo.  

3.4 Dôvernosť 

Zásada dôvernosti musí byť FEI rešpektovaná počas celého konania. Informácie by 
mali byť zdielané len na princípe potrebnej informovanosti. Prísna dôvernosť musí 
byť dodržiavaná aj každým účastníkom konania až do zverejnenia prípadu.  

3.5 Anonymita oznamujúcej osoby 

Anonymné oznamovanie je možné prostredníctvom Equestrian Community Integrity 
Unit (ECIU, https://inside.fei.org/fei/about-fei/integrity). 

3.6 Súdna právomoc a odvolanie 

3.6.1 FEI Tribunál má prvostupňovú súdnu právomoc rozhodovať v prípadoch 
porušenia tohto kódexu v súlade s postupom stanoveným v Kapitole VIII VšP 
(Právny systém); 

3.6.2 Odvolanie proti rozhodnutiu FEI Tribunálu musí byť podaný v súlade 
s článkom 162 VšP (Odvolania). 
 
 

Článok 4 Dočasné opatrenia 
 

4.1 Generálny sekretár FEI môže uložiť dočasné opatrenia, včítanie dočasného 
zastavenia činnosti účastníkovi, pokiaľ hrozí riziko straty dobrého mena športu, vždy 
ale za predpokladu rešpektovania článkov 3.1 – 3.4 tohto kódexu. Pokiaľ je uložené 
dočasné opatrenie, účastník musí mať možnosť požiadať FEI Tribunál o jeho 
uvoľnenie, včítane jeho odkladu; 

4.2 Dočasné opatrenie, musí byť uložené aj s ohľadom na možné nasledujúce sankcie. 
  

Článok 5 Sankcie 
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5.1 Pokiaľ došlo k porušeniu kódexu, FEI tribunál musí účastníkovi uložiť primeranú 
sankciu z rozsahu povolených sankcií, uvedených v čl. 169 (Sankcie) VšP, čo môže 
byť od varovania až po doživotný zákaz činnosti; 

5.2 Pri určovaní primeranej sankcie, FEI Tribunál musí zvážiť všetky priťažujúce a 
odľahčujúce okolnosti a musí písomne uviesť podrobnosti o ich vplyve na konečný 
trest;    

5.3 Podstatná pomoc účastníka, ktorej výsledkom je odhalenie previnenia iného 
účastníka, môže znížiť trest, uložený v súlade s týmto kódexom;  

5.4 Uplynutie účastníkovej nespôsobilosti ho automaticky oprávňuje štartovať 
v súťažiach za predpokladu že: 

a) k spokojnosti FEI ukončil oficiálny stupeň vzdelávania, uložený príslušným 
orgánom ako sankciu; 

b) zaplatil celú pokutu, udelenú v súlade s týmto kódexom, a/alebo všetky ostatné 
náklady, ktoré má uhradiť; 

c) súhlasil s primeraným a vhodným sledovaním jeho budúcich aktivít v spojitosti 
s jazdeckým športom, pričom FEI môže zvážiť rozsah sledovania na základe 
spôsobu a rozsahu porušenia kódexu.    

 
Článok 6 Vzájomné uznanie 

 
6.1 Rešpektujúc právo na odvolanie, každé rozhodnutie v súlade s týmto kódexom 

(alebo jeho ekvivalentom) športovou organizáciou musí FEI uznávať a rešpektovať. 
 

 

  

  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Všobecné pravidlá SJF, 15. vydanie 2023                      78/100 

Príloha H 
 
 
Kódex správania oficiálnych funkcionárov FEI (◆  SJF)   
 
◆  Pre národné preteky v prílohe použi SJF namiesto FEI.  
 
Ako oficiálny funkcionár FEI sa zaväzujem vždy rešpektovať pravidlá a predpisy FEI, ako aj 
Etický kódex FEI, politiku konfliktov záujmu a FEI kódex správania pre blaho koňa. 
 
Som si vedomý/á, že pri vykonávaní činnosti oficiálneho funkcionára na FEI pretekoch 
reprezentujem FEI. Som si tiež vedomý/á svojej úlohy ako autority, spojenej so záväzkom 
zodpovedajúcej znalosti princípov jazdeckého športu a príslušných pravidiel a prepisov FEI a 
ich neustáleho používania rovnakým a spravodlivým spôsobom. 
 
Zaväzujem sa spĺňať všetky požiadavky FEI (včítane udržiavania potrebnej kvalifikácie), 
týkajúce sa všetkých pretekov, na ktoré som bol/a delegovaný/á. 
 
Počas rozhodovania na pretekoch: 
 

• Budem postupovať vhodným spôsobom a s rešpektom k ľuďom a zvieratám s dôrazom 
na ich bezpečnosť a svuje povinnosti budem vykonávať profesionálnym spôsobom. 

• Nebudem konzumovať alkohol a nebudem užívať žiadne látky a/alebo lieky, ktoré by 
rozhodovanie mohli ovplyvniť. 

• Nebudem súťažiť. 

• Odpoviem na otázky účastníkov pretekov (včítane ale nielen pretekárov, majiteľov a 
trénerov, organizátorov, ošetrovateľov a mojich kolegov). Vždy keď je to možné zvorilo 
a otvorene vysvetlím moje rozhodnutia. 

• Budem ovládať všetky príslušné pravidlá a predpisy FEI a budem pripravený na každú 
súťaž. 

• Budem spolupracovať s usporiadateľom pretekov a s mojimi kolegami. 

• Budem presný a vhodne oblečený.   
 
Zaväzujem sa predchádzať aktuálnemu ako aj potencionálnemu konfliktu záujmov. Konflikt 
záujmov je definovaný ako osobný, profesionálny alebo finančný vzťah, včítane vzťahov 
rodinných príslušníkov, ktoré by mohli ovplyvniť alebo by mohli byť považované za 
ovplyvňujúce objektivitu reprezentovania, riadenia alebo iných činností v mene FEI. 
 
Voči pretekárom, majiteľom, trénerom, ošetrovateľom, organizátorom a iným oficiálnym 
funkcionárom a účastníkom sa budem chovať neutrálne, nezávislo a spravodlivo. Finančné 
a/alebo osobné záujmy nikdy neovplyvnia moje povinnosti a vždy budem predchádzať takému 
vnímaniu. Usporiadateľovi nebudem dávať žiadne finančné príspevky, finančné alebo vecné 
dary alebo inak oplácať menovanie do funkcie na pretekoch. Priama platba cestovných 
nákladov a nákladov za ubytovanie FEI oficiálneho funkcionára je prípustné. 
 
Nebudem rozhodovať v nacionalistickom duchu. 
 
Pri rozhodovaní vedú alebo môžu viesť ku konfliktu záujmov nasledujúce (ale nielen tie) 
činnosti: 
 

• Funkcia vedúceho družstva, alebo zodpovednosť/spoluzodpovednosť za výber 
družstva a/alebo jednotlivcov, alebo trénovanie pretekárov NF, zúčastnených na 
pretekoch, pokiaľ štartujú v rovnakej súťaži, kde vykonáva svoju funkciu oficiálny 
funkcionár. 
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• Výkon funkcie oficiálneho funkcionára v súťaži, kde štartuje kôň, ktorého som 
majiteľom. 

• Výkon funkcie oficiálneho funkcionára v súťaži a zároveň byť finančne závislý, alebo 
získať finančnú výhodu od zúčastnených majiteľov koní, pretekárov, trénerov, alebo 
OV (okrem poplatkov prípustných podľa pravidiel a predpisov FEI, napr. rozhodcovské 
diety). To isté platí vo vzťahu k iným NF a iným organizáciam zapojeným do súťaže, 
pokiaľ závislosť prekračuje riadny zamestnanecký vzťah. Zamestnanci zúčastnených 
NF nemôžu vykonávať funkciu predsedu rozhodcovského zboru,  hlavného komisára 
(stewarda), veterinárneho delegáta alebo staviteľa parkúru na oficiálnych 
medzinárodných pretekoch, medzinárodných majstrovstvách a hrách. 

• Výkon funkcie oficiálneho funkcionára v súťaži, v ktorej štartuje osoba, ku ktorej mám 
blízky príbuzenský vzťah. 

• Výkon funkcie oficiálneho funkcionára v súťaži, v ktorej štartuje kôň, ktorý bol nedávno 
v mojej starostlivosti. 

 
O prípadoch hore uvedených konfliktov záujmov (ale aj iných), ako aj v situáciach, ktoré môžu 
byť chápané ako konflikt záujmov, sa zaväzujem bezodkladne informovať vedenie FEI 
(hlavného rozhodcu v prípade, že konflikt záujmov vznikol, alebo bol identifikovaný počas 
pretekov). 
 
Konfliktu záujmov je nevyhnutné predchádzať kedykoľvek je to možné, avšak konflikty môžu 
byť spojené aj so skúsenosťami a odbornosťou, požadovanými u oficiálnych funkcionárov. 
Rovnováhu medzi konfliktom záujmov a odbornosťou upravujú Všeobecné a príslušné 
športové pravidlá. 
 
Pri výkone mojej funkcie alebo pri reprezentovaní FEI sa zdržím verejných vyhlásení, včítane 
vyhlásení pre médiá a na sociálnych sieťach, ktoré by mohli poškodiť FEI alebo jazdecký šport 
ako taký. Týka sa to aj vyjadrení, ktoré by mohli vybudzovať dojem zaujatosti. 
 
Nebudem uzatvárať stávky na pretekárov a kone štartujúce v súťažiach FEI, ani nijako inak 
prijímať finančné alebo iné výhody z nejakého konkrétneho výsledku. 
 
Porušenie niektorého záväzku, uvedeného v tomto kódexe, a/alebo akékoľvek porušenie 
pravidiel a predpisov FEI, môže byť príčinou uplatnenia nasledujúcich sankcií v zmysle 
pravidiel FEI: 
 

• Varovanie 

• Nariadenie účasti na školení FEI a/alebo úspešné zloženie skúšok 

• Pokuta 

• Zastavenie činnosti oficiálneho funkcionára (dočasné, alebo na určité obdobie) 

• Odstránenie z príslušného zoznamu oficiálnych funkcionárov FEI 

• Iné sankcie uvedené v príslušných pravidlách alebo smerniciach FEI  
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Príloha I 
 
 
Bezpečnostná politika FEI (◆  SJF) proti obťažovaniu a týraniu   
 
V súlade s cieľmi a zásadami FEI je blaho jazdeckej spoločnosti, špeciálne menšín prvoradé. 
Pokiaľ je niektorý člen jazdeckej spoločnosti, ako pretekár, podporný účastník, vedúci, tréner, 
ošetrovateľ, dobrovoľník alebo zamestnanec predmetom alebo konateľom zneužívania, táto 
skutočnosť narúša poslanie FEI a nie je v súlade so záujmami jazdeckého športu. Všetky formy 
obťažovania a zneužívania sú zakázané a FEI ich nebude tolerovať. 
 
FEI sa zaväzuje zvyšovať bezpečnosť jeho členov, pretekárov, podporných účastníkov, 
vedúcich, trénerov, ošetrovateľov, dobrovoľníkov a zamestnancov vo všetkých jazdeckých 
disciplínach. FEI vytvorila a prijala politiku napredovania v úsilí zabezpečiť zvýšenie 
bezpečnosti jazdeckého prostredia nezávisle a v spolupráci s inými stranami, včítane NF, 
rodičmi (alebo legálnymi zástupcami), pretekármi a jazdeckou spoločnosťou. 
 
 
Článok 1 Definície a jej používanie 
    
1.1 Definície Bezpečnostnej politiky 

1.1.1 Obťažovanie a týranie 

 sa môžu prejavovať kombinovane alebo izolovane v nasledujúcich piatich 
formách: 

• Psychologické týranie – znamená akýkoľvek nevítaný čin obsahujúci 
obmedzovanie, izolovanie, verbálny útok, ponižovanie, zastrašovanie 
a iné zaobchádzanie, potlačujúce identitu, sebadôveru a sebahodnotenie. 

• Fyzické týranie – znamená úmyselný a nevítaný čin, ako napr. vrážanie, 
bitie, kopanie, hryzenie a pálenie, ktoré spôsobujú fyzickú traumu alebo 
zranenie. Takýto čin môže pozostávať aj s nútenej fyzickej aktivity (napr. 
tréningové dávky, nezodpovedajúce veku alebo fyzickej kondícii, pri ktorej 
príde k bolesti alebo zraneniu), nútenej konzumácie alkoholu alebo drog. 

• Sexuálne obťažovanie – akýkoľvek nechcené a nevítané správanie 
sexuálneho obsahu, či už verbálne, neverbálne alebo fyzické. Sexuálne 
obťažovanie môže nadobudnúť aj formu sexuálneho týrania. 

• Sexuálne týranie – každé správanie sexuálneho charakteru, či už bez 
kontaktu, s kontaktom alebo pohlavným stykom bez súhlasu, alebo so 
súhlasom vynúteným alebo zmanipulovaným. 

• Zanedbávanie – v súvislosti so zanedbaním minimálnej starostlivosti 
riadiacej alebo inej osoby o zainteresovaného jednotlivca, čo spôsobilo, 
alebo mohlo spôsobiť ujmu alebo mohlo vytvoriť bezprostredné 
nebezpečenstvo jej vzniku.    

 
Obťažovanie a týranie môže mať rôzne základy, včítane rasy, náboženstva, farby, 
presvedčenia, etnickej príslušnosti, vzhľadu, pohlavia, sexuálnej orientácie, vekovej 
neschopnosti, sociálno-ekonomického postavenia alebo atletických schopností. Zahŕňa jeden 
individuálny ale aj sériu viacerých incidentov a to v priamom kontakte alebo on-line. 
 
Obťažovanie a týranie sú často dôsledkom zneužívania autority, čo znamená neprimerané 
používanie vplyvu, pravomoci alebo autority jednotlivca voči inej osobe. 
 

1.1.2 Zainteresovaná osoba môže byť každá osoba, spadajúca do jednej alebo 
viacerých z nasledujúcich kategórií: 
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a) Pretekár podľa definície v Prílohe A VšP; 

b) Akreditovaná osoba na FEI pretekoch a/alebo zasadnutiach FEI; 

c) Reprezentant FEI, ako člen VV FEI, členovia komisií FEI a ich podkomisií, 
členovia poradných skupín FEI (včítane avšak nielen pracovných skupín) 
a zamestnancov FEI; 

d) Oficiálni funkcionári, podľa definície v Prílohe A VšP; 

e) Organizátor, podľa definície v Prílohe A VšP; 

f) Zodpovedná osoba, podľa čl. 118 VšP; 

g) Podporný personál, ako každý riadiaca osoba, tréner, maliteľ koňa, 
ošetrovateľ, steward, vedúci družstva, člen skupiny, oficiálny funkcionár, 
veterinár, zdravotný alebo para-zdravotný personál alebo iná osoba 
asistujúca zodpovednej osobe zúčastnenej na podujatí FEI alebo 
pripravujúcej sa na podujatie FEI. 

1.1.3 Chránená osoba je každý individuálny účastník v jazdeckom športe, včítane 
pretekárov, podporného personálu, vedúcich, trénerov, ošetrovateľov, 
oficiálnych činovníkov, dobrovoľníkov a zamestnancov vo všetkých jazdeckých 
disciplínach. 

 

1.2 Používanie politiky  

1.2.1 Túto bezpečnostnú politiku je potrebné uplatňovať pri všetkých 
zainteresovaných jednotlivcoch. 

1.2.2 Je zodpovednosťou každej zainteresovanej osoby aby kompletne poznala jej 
princípy, jej obsah, dôsledky jej porušenia a konala v súlade s jej požiadavkami. 
Zainteresované osoby by si mali byť vedomé, že nedovolené správanie v 
rozpore s touto politikou môže byť kriminálnym činom a/alebo porušením iných 
platných zákonov a predpisov, včítane iných predpisov FEI alebo iných 
športových organizácií. Zainteresovaná osoba musí konať vždy v súlade s 
platnými zákonmi a predpismi. 

 
Článok 2 Porušenia politiky 
 
Nasledujúce správanie je porušením bezpečnostnej politiky: 
 

2.1 Psychologické týranie; 

2.2 Fyzické týranie; 

2.3 Sexuálne obťažovanie; 

2.4 Sexuálne týranie; 

2.5 Zanedbávanie; 

2.6 Činy, pokusy o činy alebo vyhrážanie sa činmi, ktoré poškodzujú fyzickú a/alebo 
mentálnu pohodu a/alebo bezpečnosť jednej alebo viacerých chránených osôb; 

2.7 Spôsobenie rizika škody* fyzickej a/alebo mentálnej pohody a/alebo bezpečnostijednej 
alebo viacerých chránených osôb; 

2.8 Spoluvina, napr. asistencia, podnecovanie, pomoc, navádzanie, sprisahanie, 
zatajovanie, alebo iný typ úmyselnej spoluviny, porušujúcej bezpečnostnú politiku; 

2.9 Pomsta podľa definície v čl. 3.1; 

2.10 Odmietnutie spolupráce je 
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• Odmietnutie spolupráce pri vyšetrovaní vykonávanom FEI alebo z poverenia FEI v 
súvislosti s porušením tejto politiky, neposkytnutie presných, úplných a 
neodkladných informácií a/alebo dokumentácie a/alebo prístupu a/alebo asistencie, 
požadovaných FEI ako súťasti vyšetrovania. 

• Marenie a zdržiavanie vyšetrovania, vykonávaného FEI, alebo v mene FEI v 
súvislosti s možným porušením tejto politiky, včítane ale nielen utajovanie, 
falšovanie alebo zničenie nejakej dokumentácie alebo inej informácie, týkajúcej sa 
vyšetrovania. 

 

*   Škoda nemá obmedzený význam, ale môže znamenať rôzne veci podľa rôznych súvislostí. 
Vo všeobecnosti tak môže byť považovaná nutnosť liečby, narušenie zdravia, pohody alebo 
rozvoja. Obťažovanie a týranie sú príklady správania, ktoré spôsobujú škodu. 

 

Nie je nutné aby sa čin (pokus o čin alebo vyhrážanie činom) udial v súvislosti s jazdeckým 
športom. Napríklad (ale nielen v tomto prípade), ak daná osoba bola niekedy odsúdená, 
varovaná alebo obvinená, každý prípad škody inému jednotlivcovi (nielen chránenej osobe) 
môže iniciovať postup v zmysle FEI politiky o spôsobenom riziku škody danou osobou (bez 
ohľadu na to, či sa príslušný alebo domnelý prípad udial v súvislosti s jazdeckým športom). Na 
vysvetlenie, správanie, ktoré sa uskutočnilo skôr než nadobudla platnosť táto FEI politika, 
môže naznačovať riziko škody v zmysle článku 2.7. 

 
Článok 3 Pomsta, oznámenie, diskrétnosť 
 
Zainteresovaná osoba by mala pri prvej príležitosti oznámiť všetky podrobnosti o udalosti, 
skutočnosti alebo záležitosti, o ktorej sa dozvie alebo o ktorej vie, že by mohla znamenať 
porušenie tejto politiky. 
 
FEI oznámi každé správanie, ktoré je podľa jej názoru príčinou možného kriminálneho činu, 
príslušným súdnym orgánom. 
 
3.1 Pomsta 

je akákoľvek nepriateľská aktivita zainteresovanej osoby voči osobe účastnej na 
vyšetrovaní alebo postupoch iniciovaných FEI v zmysle tejto politiky. Pomsta 
zainteresovanej osoby proti osobe, ktorá vzniesla obvinenie, podporujúce oznamujúcu 
stranu, alebo podávajucej informácie k obvineniu je vážnym porušením tejto politiky. 

3.2 Oznámenie obťažovania a týrania kedykoľvek, aj na FEI pretekoch 

Na oznamovanie obťažovania alebo týrania, FEI a/alebo ECIU prijme oznámenie 
spôsobom, aký je najvhodnejší pre oznamujúcu osobu, včítane anonymného podania, 
podania osobného, ústneho alebo písomného. Nehľadiac na spôsob oznámenia je pre 
FEI a/alebo ECIU pomocou, ak dostane nasledujúce informácie(v správe o udalosti): 

1) Meno/á sťažovateľa/ov 

2) Typ údajného previnenia (včítane psychologického týrania, fyzického týrania, 
sexuálneho obťažovania, sexuálneho týrania a zanedbávania) 

3) Meno/ná údajného/ných svedka/ov 

4) Meno/ná páchateľa/ľov údajného previnenia 

5) Približný dátum a lokalitu, kde bolo údajné previnenie spáchané 

6) Mená iných osôb, ktoré by mohli podať informácie k údajnému previneniu 

7) Zdôvodnenie, prečo by malo podľa oznámania dôjsť k previneniu. 
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Na požiadanie FEI zatají meno oznamovateľa, pokiaľ to pripúšťajú zákonné podmienky. 
Kopia formulára FEI na oznamovanie priestupkov sa nachádza na stránke 
www.inside.fei.org. 
 

3.3 Diskrétnosť 

Pokiaľ to umožňuje zákon a pokiaľ je to vhodné, FEI a/alebo ECIU bude pokladať každé 
oznámenie za dôverné a diskrétne a nezverejní mená sťažovateľa/ov, možných svedkov 
alebo obvinených osôb, avšak FEI môže zverejniť tieto mená v obmedzenej forme v 
procese vyšetrovania, alebo pri oznámení ECIU alebo príslušným úradom a pokiaľ to 
vyžaduje zákon. 

3.4 Anonymné oznámenie 

FEI si je vedomá že môže byť problematické oznámiť údajné previnenie a snaží sa preto 
odstrániť čo najviac prekážok, ako je možné. Anonymné oznámenie môže byť podané 
bez kompletne vyplneného formulára FEI na oznamovanie priestupkov niektorým z 
nasledovných spôsobov: 

1) Vyplnením formulára FEI na oznamovanie priestupkov bez mena oznamovateľa 
2) Vyjadrením obavy z porušenia FEI a/alebo ECIU 
3) Písomným alebo verbálnym vyjadrením obavy z porušenia jednému z 

nasledujúcich členov skupiny na ochranu pretekára: 

a) Riaditeľ právneho oddelenia FEI 

b) Zástupca riaditeľa právneho oddelenia FEI 

c) FEI právny zástupca 

 
Je potrebné si uvedomiť, že anonymné oznámenie môže byť ťažké vyšetriť a vzniesť tak 
konkrétne obvinenie. 

 

Článok 4 FEI vyšetrovanie, informovanie 
 
Následne po prijatí oznámenia o údajnom previnení, je na zvážení FEI, ako bude informovať 
iných pretekárov a/alebo rodičov (alebo ich právnych zástupcov) pretekárov, s ktorými mohol 
mať obvinený kontakt. Na zodpovednosť FEI a v medziach požiadaviek zákona, FEI môže 
informovať príslušné osoby, napr. riaditeľa pretekov, personál, kontraktorov, dobrovoľníkov, 
rodičov (alebo právnych zástupcov) a/alebo obvinených pretekárov, že vyšetrovanie 
vykonávajú buď orgány v trestnom konaní, alebo FEI a/alebo ECIU. Ďaľšie informovanie o 
obvinení môže viesť k dodatočným oznámeniam o obťažovaní alebo týraní a iných 
previneniach. 
 
 
Článok 5 Otvorenie disciplinárneho konania 
 
Následne po vyšetrovaní FEI a/alebo ECIU a v súlade s touto politikou FEI musí vyhodnotiť 
všetky dôkazy a musí rozhodnúť, či je alebo nie je potrebné otvoriť disciplinárne konanie 
formou oznámenia FEI Tribunálu. 
 
Pri každom prípade, oznámenom v súlade s touto politikou FEI Tribunálu, sa bude postupovať 
v súlade s vnútornými predpismi FEI Tribunálu, konkrétne časti B (Specific procedures in 
Claims proceedings before the FEI Tribunal). Pokiaľ je to vhodné, FEI môže s rozhodnutím o 
postúpení FEI Tribunálu počkať na závery z príslušných kriminálnych alebo občianskych 
konaní. 
 
 

http://www.inside.fei.org/
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Článok 6 Súdna právomoc a odvolanie 
 
6.1 FEI Tribunál musí mať právomoc prvostupňovo rozhodnúť o údajnom porušení politiky 

podľa postupu v Kapitole VIII VšP (Právny systém). FEI Tribunál môže z vlastnej iniciatívy 
alebo na žiadosť niektorej zo zúčastnených strán počkať s rozhodnutím na výsledky 
záverov z príslušných kriminálnych alebo občianskych konaní. 

6.2 Odvolanie voči rozhodnutiu FEI Tribunálu môže byť podané v súlade s článkom 165 VšP 
(Odvolania). 

 
 
Článok 7 Predbežné opatrenia 
 
7.1 FEI môže zainteresovanej osobe uložiť predbežné opatrenie, včítane dočasného 

pozastavenia činnosti. FEI je tiež oprávnená uznávať a aplikovať dočasné zastavenie 
činnosti a/alebo predbežné opatrenia, uložené inými orgánmi, ako NF alebo 
bezpečnostnými zložkami. Pokiaľ bolo uložené, alebo FEI uznané a aplikované predbežné 
opatrenie, zainteresovaná osoba je oprávnená požiadať FEI tribunál o oslobodenie z tohto 
opatrenia, včítane zrušenia pozastavenia činnosti. 

7.2 Pokiaľ bolo uložené predbežné opatrenie, malo by byť zohľadnené v sankciách uložených 
na záver. 

 

Článok 8 Sankcie 
 
8.1 Pokiaľ sa potvrdí, že prišlo k porušeniu politiky, FEI Tribunál musí udeliť primeranú sankciu 

zainteresovanej osobe z rozsahu prípustných sankcií podľa článku 164 VšP (Sankcie), 
včítane doživotného pozastavenia činnosti. 

8.2 Pri určovaní vhodných sankcií by mal FEI Tribunál zvážiť všetky priťažujúce a poľahčujúce 
okolnosti a v písomnom rozhodnutí detailne popísať ich vplyv pri vynesení konečnej 
sankcie. 

8.3 FEI je oprávnená zabrániť každej osobe (bez ohľadu na to či je zainteresovaná alebo nie 
je), odsúdenej z kriminálneho činu, porušujúceho túto politiku, aby sa zúčastnila 
akéhokoľvek stretnutia počas nejakej súťaže alebo pretekov, včítane účasti v pozícii 
diváka. 

 

Článok 9 Vzájomné uznávanie 
 
9.1 Rešpektujúc právo na odvolanie, každé rozhodnutie FEI v súlade s touto politikou musí 

byť uznávané a rešpektované všetkými NF. 

9.2 Pokiaľ je FEI informovaná, že zainteresovaná osoba  

• bola odsúdená za kriminálny čin, porušujúci túto politiku alebo 

• je vedená jeho NF, alebo inou športovou organizáciou, kde je členom, ako osoba, 
ktorá spáchala čin, ktorý by porušil túto politiku, FEI musí uznať už vynesený/é 
rozsudok/rozhodnutie. 

Pokiaľ je to vhodné, FEI si vyhradzuje právo otvoriť oddelené disciplinárne konanie proti 
zainteresovanej osobe, týkajúce sa jej aktivít v rámci FEI. 

 

Článok 10 Povinnosť informovať 
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NF musia bezodkladne (pokiaľ je to možné) informovať FEI o všetkých obvineniach a/alebo 
sankciách, udelených osobám pod ich jurisdikciou, týkajúcich sa obťažovania a/alebo týrania. 

FEI musí bezodkladne (pokiaľ je to možné) informovať NF o všetkých obvineniach a/alebo 
sankciách, udelených osobám pod ich jurisdikciou, týkajúcich sa obťažovania a/alebo týrania. 
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Príloha J 
 
 
Zdôvodnenie opatrení voči nepovoleným pretekom   
 

1. Hlavnou úlohou FEI, ako celosvetovej organizácie, riadiacej jazdecký šport, je podporovať 
rozvoj jazdeckého športu na celom svete propagáciou, riadením a reguláciou jazdeckých 
súťaží v tradičných jazdeckých disciplínach po ľudskej a športovej stránke. 

2. Stredobodom tohto poslania sú tieto dva základné princípy: 

2.1 V každej jazdeckej disciplíne musí byť neustále prvoradé blaho koňa. Nesmie byť 
nikdy a za žiadnych okolností podriadené súťažným alebo komerčným záujmom. 

2.2 Dobrá povesť jazdeckého športu je závislý od jeho akceptácie verejnosťou, odvodenej 
od integrity jeho súťaží. Za touto zásadou je sľub, že pretekári by mali vyhrávať čestne 
a poctivo, súťažiac za rovnakých a spravodlivých podmienok podľa jasných a 
triezvych pravidiel, použitých s dôslednosťou a rovnocenným prístupom. Výsledky, 
ktoré neboli dosiahnuté v riadnej súťaži, nemajú zmysel a sú neplatné.    

3. FEI môže len chrániť a presadzovať tieto dva princípy prostredníctvom podrobných 
predpisov, chrániacich blaho koňa a integritu suťaží (napr. FEI kódex na ochranu blaha 
koňa, Veterinárne pravidlá FEI, FEI pravidlá pre anti-doping a zdravotnú kontrolu koní, ako 
aj FEI pravidlá anti-dopingu pretekárov a FEI kódex na ochranu pred manipuláciou súžaí), 
ich bezpodmienečným akceptovaním organizačným výborom pri prihlásení 
medzinárodných pretekov do oficiálneho kalendára. Len týmto spôsobom môže FEI 
zabezpečiť jednotné používanie potrebných predpisov na všetkých medzinárodných 
pretekoch a dosiahnuť u všetkých organizátorov a účastníkov pretekov, aby sa správali 
podľa uvedených predpisov spôsobom, chrániacim bezpečnosť a integritu športu. 

4. V uplynulých rokoch jazdecký šport zaznamenal nárast počtu pretekov, podporovaných 
súkromnými podnikateľmi, ktorí odmietajú reguláciu a podriadenosť voči FEI, organizáciou 
ich pretekov mimo oficiálneho kalendára. Takéto nepovolené preteky ohrozujú 
a podkopávajú schopnosť FEI dosiahnuť svoje poslanie nasledujúcimi spôsobmi:  

 

4.1 Hlavným cieľom oficiálneho kalendára je zabezpečiť, aby kone alebo pretekári neboli 
vystavení prehnanej záťaži účasťou na medzinárodných pretekoch. Nepovolené 
preteky obchádzajú (a tak podkopávajú) ich ochranu.  

4.2 Nepovolené preteky nepodliehajú predpisom FEI a ich organizátori a účastníci 
nezodpovedajú FEI za súlad s týmito predpismi. Výsledkom je, že FEI nemá ako 
chrániť blaho koní a pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na takých pretekoch ani chrániť 
integritu pretekov. To isté môže platiť pre národné preteky, pokiaľ sa nekonajú podľa 
národných pravidiel, a to aj keď národná federácia voči tomu jasne namietala.  

4.3 Toto predstavuje riziko veľkej škody, priamej (fyzická ujma koní a pretekárov, 
účastných na nepovolených pretekoch) a nepriamej (podkopávanie dôvery verejnosti 
v schopnosť FEI chrániť bezpečnosť a integritu športu). Je málo pravdepodobné, že 
verejnosť vie úplne rozlíšiť rozdiel medzi povolenými a nepovolenými pretekmi, čiže 
v prípade problémov na nepovolených pretekoch, utrpí obraz celého športu 
a schopnosť FEI udržať integritu športu a chrániť blaho účastníkov bude podkopaná, 
na veľkú škodu celého športu.  

 

5. FEI si je vedomé nutnosti vyváženosti v jej športových predpisoch, špeciálne v potrebe 
nezasahovať viac ako je to nevyhnutné, aby boli chránené spomenuté pravidlá. 

Z tohto dôvodu: 
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5.1 Ustanovenie o nepovolených pretekoch nebráni pretekárom alebo funkcionárom 
v účasti na nepovolených pretekoch, alebo majiteľom prihláseniu ich koní na 
nepovolené preteky. Pokiaľ sa tak rozhodnú, nehľadiac na zásadu, že tí, ktorí čerpajú 
výhodu z kolektívnej snahy FEI a jej partnerov by sa nemali zároveň zúčastňovať na 
aktivitách, ktoré podkopávajú ich snahu.  Účasť na povolených pretekoch, je pre 
pretekárov, kone alebo funkcionárov, ktorí sa zúčastnili nepovolených pretekov je na 
určié časové obdobie nežiadúca.     

5.2 Toto časové obdobie je ohraničené 6 mesiacmi v nádeji, že je to postačujúce na 
ochranu proti rizikám uvedeným hore. Za mimoriadnych okolností sú povolené aj 
výnimky ohľadne dĺžky trvania uvedeného časového obdobia. Pokiaľ je obdobie pre 
zákaz štartu nedostatočné, bude prehodnotené a (pokiaľ je potrebné) predĺžené.  

5.3 Pre definíciu účasti na nepovolených pretekoch, mimo štruktúr NF, nie je určujúce, či 
ju NF vyslovene povolila, alebo voči nej namietala, ale či o nej vedela a tým aj 
akceptovala. Pri zneužití uvedených pravidiel, môže byť potrebné ich prehodnotenie 
a sprísnenie.  
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Príloha K 
 
 
Prihlasovanie do Kalendára FEI a dôsledky zrušenia pretekov 
 
 
Všetky odkazy na 4* a 5* skokové preteky v tejto prílohe sa týkajú: 
 

• CSI 

• CSIO a 

• preteky FEI Svetového pohára 

 
1.1 Prihlasovacie poplatky a prihlasovací depozit pretekov vo FEI kalendári 

 
A. Prihlasovacie poplatky do FEI kalendára sú určené FEI finančnými poplatkami. 

B. Každá prihláška 4 * a 5* pretekov do kalendára od 1. januára 2024 je spojená 
s platbou prihlasovacieho depozitu vo výške, uvedenej v nasledujúcej tabuľke. 

Po prijatí prihlášky do kalendára FEI vystaví NF faktúru na príslušný prihlasovací 
depozit. Faktúra musí byť uhradená do 30 dní. 

Prihlasovací depozit za prihlásené preteky bude odpočítaný z organizačných 
poplatkov, platených FEI po skončení pretekov. 

 

 Prihlasovací depozit 

5* 10 000 SFr 

4*   5 000 SFr 
 

Pokiaľ sú preteky zrušené (okrem z dôvodov vyššej moci), FEI si ponechá 
prihlasovací depozit a ten nebude odpočítaný z organizačných poplatkov pretekov, 
ktoré daný organizátor (alebo spoluorganizátor) usporiada. Pre viac informácií o 
zrušení pretekov pozri odsek 1.4 dole.  

 

1.2 Prihlasovacie poplatky po termíne a zmeny dátumov vo FEI kalendári 
 

Všetky prihlasovacie poplatky po termíne a poplatky za zmeny dátumov vo FEI kalendári 
sú určené FEI finančnými poplatkami. Prihlasovací depozit sa platí aj za prihlášky po 
termíne, kde sa uplatňuje procedúra uvedená v článku 1.1. GS FEI je oprávnený 
uskutočniť vhodné opatrenia, včítane odstránenia pretekov z kalendára, pokiaľ 
prihlasovací depozit nebol zaplatený. 

 

1.3 Prihlasovacie 5* skokových pretekov 

 

Prihlášky všetkých pretekov CSI 5* a CSIO 5* musia byť podané GS FEI do 1. mája 
(včítane) v roku predchádzajúcom roku konania pretekov. 

Dátum konania musí byť následne potvrdený NF/OV do 1. júna v roku predchádzajúcom 
roku konania pretekov. GS FEI má v princípe schváliť kalendár všetkých 5* skokových 
pretekov na nasledujúci rok do 31. júla. Pokiaľ je 31. júl v Lausanne (SUI) nepracovný 
deň, kalendár má byť schválený v nasledujúci pracovný deň. 
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Prihlášky ostatných skokových pretekov musia byť podané GS FEI do 1. októbra v roku 
predchádzajúcom roku konania pretekov. 

◆ Pravidlá pre prihlasovanie do Kalendára SJF sú dané internou smernicou SJF pre tvorbu 
Kalendára SJF.  

 

1.4 Zrušenie 4* a 5* skokových pretekov 

 

Dole uvedené poplatky za zrušenie pretekov sa týkajú len 4* a 5* skokových pretekov. 
Tieto poplatky nie sú fakturované v prípade zrušenia z dôvodov vyššej moci. Je na 
osobnom rozhodnutí GS FEI, aby posúdil, či dôvod zrušenia pretekov bol z vyššej moci. 

Pri zrušení ostatných skokových pretekov ako aj pretekov všetkých kategórií v ostatných 
disciplínach sa postupuje podľa ustanovení pravidiel a smerníc FEI. 

 

1. zrušenie    

 

Platí od 1. januára 2024: Poplatky (v CHF) za prvé zrušenie pretekov v kalendárnom roku 

 

 Zrušenie viac 

ako 12 mesiacov 

pred pretekmi 

Zrušenie 8 – 12 

týždňov pred 

pretekmi 

Zrušenie 4 – 8 

týždňov pred 

pretekmi 

Zrušenie menej 

ako 4 týždne 

pred pretekmi 

5* 0  2500  7500  12500  

4* 0  500  2500  7500  

  

 

Všetky poplatky za zrušenie pretekov musia byť zaplatené do 30 dní od doručenia faktúry 
z FEI. Pokiaľ poplatok nie je uhradený, nasledujúce preteky daného organizátora 
(spoluorganizátora) budú vyňaté z kalendára FEI a prihlasovací depozit za tieto preteky 
prepadne. Žiaden organizátor, ktorý bol potrestaný takýmto postupom, nemôže v danom 
roku, priamo alebo prostredníctvom spoluorganizátora, podať dodatočnú prihlašku do FEI 
kalendára. 

Uvedený postup sa neuplatňuje v prípade zrušenia pretekov z dôvodov vyššej moci. 

 

2. zrušenie    

 

Platí od 1. januára 2024: Poplatky (v CHF) za druhé zrušenie pretekov do 365 dní po 
prvom zrušení 

 

 Zrušenie viac 

ako 12 mesiacov 

pred pretekmi 

Zrušenie 8 – 12 

týždňov pred 

pretekmi 

Zrušenie 4 – 8 

týždňov pred 

pretekmi 

Zrušenie menej 

ako 4 týždne 

pred pretekmi 

5* 2500  7500  12500  20000  

4* 500  2500  7500  12500 
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Všetky poplatky za zrušenie pretekov musia byť zaplatené do 30 dní od doručenia faktúry 
z FEI. Pokiaľ poplatok nie je uhradený, nasledujúce preteky daného organizátora 
(spoluorganizátora) budú vyňaté z kalendára FEI a prihlasovací depozit za tieto preteky 
prepadne. Žiaden organizátor, ktorý bol potrestaný takýmto postupom, nemôže v danom 
roku, priamo alebo prostredníctvom spoluorganizátora, podať dodatočnú prihlašku do FEI 
kalendára. 

 
Uvedený postup sa neuplatňuje v prípade zrušenia pretekov z dôvodov vyššej moci. 

 
 

3. zrušenie    

 

Platí od 1. januára 2024: Organizátor (spoluorganizátor) za tretie zrušenie pretekov do 
365 dní po druhom zrušení. 

 

Všetky preteky organizátora (spoluorganizátora) vo všetkých disciplínach počas 
nasledujúcich 365 dní budú odstránené z FEI kalendára a prihlasovací depozit za tieto 
preteky prepadne. Žiaden organizátor, ktorý bol potrestaný takýmto postupom, nemôže 
počas týchto 365 dní, priamo alebo prostredníctvom spoluorganizátora, podať dodatočnú 
prihlašku do FEI kalendára. 

 

Uvedený postup sa neuplatňuje v prípade zrušenia pretekov z dôvodov vyššej moci. 
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◆ Príloha N1 
 
Náhrady oficiálnym činovníkom na národných pretekoch 
 
 
Všeobecné pravidlá článok 131.2.1 
 
  
Vykonávací predpis 
 
Pod pojmom ostatné náhrady sa rozumie nocľažné a stravné náklady podľa platných 
predpisov. Mimo týchto náhrad usporiadateľ preplatí rozhodcom a určeným funkcionárom 
ošatné, t.j. odmenu, ktorá už v sebe zahŕňa i náhrady za používanie vlastných prostriedkov 
(mimo dopravných), pomôcok a ošatenia. Výplata sa vykonáva v súlade so slovenským 
právnym poriadkom. 
 
 
P SJF stanovuje tieto záväzné minimálne odmeny (po zdanení) za každý deň funkcie  pre 
všetky jazdecké disciplíny: 
 

Predseda zboru rozhodcov (hlavný rozhodca)    9 EUR / hod 

Technický delegát        9 EUR / hod 

Hlavný steward         9 EUR / hod 

 

Členovia základného zboru rozhodcov     8 EUR / hod 

Steward na opracovisku       8 EUR / hod 

 

Iný pomocný rozhodca alebo funkcionár na pretekoch 
menovaný dočasne do zboru rozhodcov     8 EUR / hod 

 
 
Pre definíciu „deň funkcie“ činovníka je smerodajná požiadavka usporiadateľa uvedená na 
delegačnom liste (v pozvánke), rozpise pretekov alebo ustanovenia pravidiel súťaže. 
 
Za výkon funkcie činovníkov sa počíta časové obdobie, strávené v areáli pretekov, od 1 hodiny 
pred začiatkom 1. súťaže dňa až pol hodiny po skončení poslednej súťaže dňa. 
 
Ako základ pre minimálnu dennú sadzbu pri výkone kratšom ako 6 hodín sa vždy počíta časové 
obdobie 6 hodín. 
 
Náhrady cestovného stanovuje zákon 283/2002 a jeho následné opatrenia.  
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◆  Príloha N2 
 
1. Technické podmienky účasti súťažiacich v majstrovských súťažiach 
 
Ak nie je rozhodnutím P-SJF stanovené inak, platia nasledujúce ustanovenia pre štart 
v súťažiach o majstrovský titul na Majstrovstvách SR: 
 
V majstrovských súťažiach na Majstrovsvách SR môže štartovať iba pretekár, člen Slovenskej 
jazdeckej federácie s platnou licenciou SJF, ktorý je občanom SR.  
V súťažiach družstiev môžu v jednom družstve štartovať iba pretekárii jedného samostatného 
členského subjektu (oddielu, klubu a pod.) alebo územného celku. V súťažiach dvojíc môžu 
v jednej dvojici štartovať iba pretekári jedného samostatného členského subjektu (oddielu, 
klubu a pod.)   
Majstrovské súťaže v príslušnej kategórii a disciplíne sa uskutočnia, ak štartujú v tejto súťaži 
aspoň 3 pretekári (3 rôzne osoby, dvojice, družstvá ...), riadne registrovaní členovia SJF, 
z minimálne 2 samostatných členských subjektov registrovaných v SJF. V prípade, že nie je 
táto podmienka dodržaná a pre obe pohlavia sú vypísané identické majstrovské súťaže, koná 
sa jedna spoločná majstrovská súťaž.  
Každý jazdec môže na majstrovstvách štartovať v súťažiach jednotlivcov maximálne s 2 koňmi. 
Prípadné ďaľšie obmedzenie počtu povolených koní v majstrovských súťažiach (napr. vo 
Finále alebo v 3. kole) upresňujú športové pravidlá disciplíny, prípadne rozpis Majstrovstiev 
SR. 
 
Podmienky účasti na oblastných majstrovstvách upresňuje príslušná oblastná organizácia 
SJF. 
 
Kvalifikačné požiadavky pre účasť na Majstrovstvách SR definujú športové pravidlá a/alebo 
smernice príslušnej disciplíny, avšak minimálnou podmienkou pre účasť na Majstrovstvách SR 
je úspešné absolvovanie (dvojica jazdec a kôň v závislosti od disciplíny) minimálne jednej 
súťaže rovnakej náročnosti,  akú má príslušná kategória M-SR, v období od 1.januára do 30 
dní pred uzávierkou prihlášok na M-SR v danom kalendárnom roku. 
 
Všetky kone musia mať platnú licenciu SJF. 
 
2. Subjekt, za ktorý môžu štartovať pretekári v jazdeckých súťažiach 
 
Pretekári v súťažiach štartujú za subjekt, za ktorý sú registrovaní v SJF (uvedené v licencii 
pretekára). 
 
3. Zrušenie pretekov a zrušenie súťaže 
 

Zrušiť preteky je v odôvodnených prípadoch v právomoci usporiadateľa do 48 hodín pred 
ich začiatkom. Túto skutočnosť musí však oznámiť Sekretariátu SJF, všetkým prihláseným 
na adresu uvedenú v prihláške na dané preteky a všetkým nominovaným oficiálnym 
funkcionárom. 
 
3.1 Každá súťaž je súťažou, ak na jej štartovnej listine zostanú po uzatvorení najmenej 

traja rôzní pretekári. V opačnom prípade môže (ale nemusí) byť (vždy so súhlasom 
hlavného rozhodcu) usporiadateľom zrušená. Štartovná listina sa uzatvára na 
technickej porade. Ak sa technická porada nekoná, tak pri rozpisom stanovenej 
prezentácii, alebo najneskôr jednu hodinu pred začiatkom danej súťaže. 
  

3.2 Zrušiť súťaž po príchode účastníkov, okrem prípadu podľa odstavca 1, môže 
usporiadateľ len v odôvodnených prípadoch, po schválení hlavným rozhodcom a so 
súhlasom všetkých prihlásených pretekárov. 

  
3.3 Predchádzajúce odstavce sa nevzťahujú na zrušenie súťaže hlavným rozhodcom, 

ku ktorému je splnomocnený inými ustanoveniami pravidiel. 
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◆  Príloha N3 
 
Správne poplatky a organizačné poriadkové pokuty 
 
 
Správne poplatky (v prospech usporiadateľa) 
 
Predsedníctvo SJF stanovila nasledujúci sadzobník správnych poplatkov na jazdeckých 
pretekoch v prospech usporiadateľa: 
 
1. vyžiadaná zmena poradia štartu, povolená zborom rozhodcov, 
      ktorých dôvod nestanovujú pravidlá:                        3 EUR            
 
2. dodatočná prihláška dvojice do súťaže:                  3 x štartovné 

keď nie je štartovné:                          5 EUR 
 

3. akákoľvek dodatočná zmena koňa alebo pretekára po uzávierke 
prihlášok, ak bude prijatá:                3 x štartovné 
keď nie je v súťaži štartovné:                          5 EUR 

 
 
Organizačno-poriadkové pokuty (v prospech SJF) 

 
1. Hrubé porušenie pravidiel 
 

1.1. Nenastúpenie pretekára bez objektívneho ospravedlnenia sa na štart 
v súťaži, v ktorej bol na štartovnej listine:          20 EUR       
 

1.2. Pokus o barovanie (mimo ďalších uložených disciplinárnych trestov):      40 EUR 
                      

1.3. Pokus o zmenu prekážky alebo dráhy parkúru alebo trate:       10 EUR  
 

1.4. Zistenie účasti pretekárov alebo koní na pretekoch v rozpore s rozpisom:  40 EUR 
 

2. Porušenie pravidiel 
 

2.1 Použitie inej prekážky, než aká je pripravená na opracovisku:       20 EUR     
   

2.2 Skok na opracovisku cez prekážku vyššiu než dovoľujú pravidlá:      40 EUR 
 

2.3 Neopustenie kolbiska ihneď a predpísanou alebo najkratšou cestou 
po ukončení parkúru alebo po vylúčení:          10 EUR 

 
2.4 Opakovane zistený pohyb koňa v areáli pretekov bez identifikačného 

čísla:                      10 EUR 
  

2.5 Opakované neuposlúchnutie pokynov a príkazov zboru rozhodcov a 
organizačného výboru:               20 EUR      
 

2.6 Dopustenie sa ďalšieho priestupku po predchádzajúcom varovaní 
         zborom rozhodcov:                  40 EUR 

 
2.7 Skok nepovolenej prekážky na kolbisku po vylúčení alebo odstúpení 

         zo súťaže:              10 EUR 
 

2.8 Prekonanie prekážky na opracovisku bez predpísanej tvrdej ochrannej 
         čiapky (okrem ďalších disciplinárných trestov):                  10 EUR 
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2.9 Zranenie koňa ostrohou (okrem ďalších disciplinárných trestov):      40 EUR 

 
3. Priestupok proti pravidlám 
 

3.1 Nesprávny úbor pretekára v súťaži:          10 EUR 
   

3.2 Vstup na kolbisko pre účely fotografa a tlače mimo svojho poradia 
         štartu, bez povolenia zboru rozhodcov (okrem ďalších technických 

   a disciplinárnych trestov):              20 EUR       
 

3.3 Skok cez prekážku na opracovisku z nesprávneho smeru 
(okrem ďalších disciplinárnych trestov):          30 EUR 
 

3.4 Pokus o skok alebo preskočenie cvičnej prekážky umiestnenej 
         na kolbisku viackrát ako je povolené:         10 EUR 
 
 

Tieto organizačno-poriadkové pokuty sú po rozhodnutí zborom rozhodcov ukladané jeho 
predsedom. Pokuta musí byť uhradená SJF prostredníctvom organizátora pretekov a zaslaná 
na účet SJF do 3 dní od skončenia pretekov. Potvrdenie o zaplatení vydá SJF na základe 
prijatej sumy a podkladov uvedených v správe predsedu zboru rozhodcov.   
Predseda zboru rozhodcov má právo na zadržanie (nevydanie) licencie pretekára do 
vykonania úhrady uloženej pokuty. 
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◆ Príloha N4 

Vzor rozpisu pretekov (tlačivo) 
 

Rozpis jazdeckých pretekov .................................................................... 

Kód pretekov: 
Dátum konania:                                                        Miesto:  
Kontaktná adresa:                                                    Telefón: 
         Fax: 
 
Riaditeľ:                                                                    Hl. rozhodca: 
Tajomník:                                                                  Tech. delegát: 
Lek. služba:                                                               Autor parkúrov:       
Vet. služba:                                                                Podkováč:  
 
Účasť:                                                                        Uzávierka prihlášok:   
Ubytovanie:                                                               Ustajnenie:                 
Kolbisko (povrch/rozmer):                                        Opracovisko (povrch/rozmer):    
Porada účastníkov:                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Súťaže 
 
1. Názov:                                                       
     Dátum:                         Hod:                              Rýchlosť:                              
     Výška prekážok:                    Počet prekážok:                        Čl. pravidiel:               
     Počet koní na pretekára:        Štartovné:                                Ceny: 
 
2. Názov:                                                       
     Dátum:                         Hod:                              Rýchlosť:                              
     Výška prekážok:                    Počet prekážok:                        Čl. pravidiel:               
     Počet koní na pretekára          Štartovné:                                Ceny: 
 
3. Názov:                                                       
     Dátum:                         Hod:                              Rýchlosť:                              
     Výška prekážok:                    Počet prekážok:                        Čl. pravidiel:               
     Počet koní na pretekára          Štartovné:                                Ceny: 
 
4. Názov:                                                       
     Dátum:                         Hod:                              Rýchlosť:                              
     Výška prekážok:                    Počet prekážok:                        Čl. pravidiel:               
     Počet koní na pretekára          Štartovné:                                Ceny: 
 
5. Názov:                                                       
     Dátum:                         Hod:                              Rýchlosť:                              
     Výška prekážok:                    Počet prekážok:                        Čl. pravidiel:               
     Počet koní na pretekára          Štartovné:                                Ceny: 
 
 
Poznámky: 
 
Rozpis schválený SJF dňa: 
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◆   Príloha N5 
 
Obmedzenie štartu dvojice pretekára a koňa v súťažiach stupňa  Z a ZL 
 
 
1. Súťažiaca dvojica, t.j. pretekár a kôň, ktorá sa umiestnila v bežnom a v predchádzajúcom 

roku v súťažiach stupňa S (mimo KMK) a vyšších na 1. až 3. mieste, nesmie štartovať v tej 
istej jazdeckej disciplíne v súťažiach stupňa Z a nižšie. Dvojica, ktorá sa umiestnila na 1. 
až 3. mieste v súťažiach stupňa ST a vyšších, nesmie štartovať v tej istej jazdeckej 
disciplíne v súťažiach ZL a nižších.  

 
2. Kvalifikácia ku štartu v súťažiach Z a ZL sa zborom rozhodcov pred súťažou nekontroluje. 

V prípade dodatočného zistenia z výsledkových listín nedodržania tohoto pravidla, je 
konanie pretekára klasifikované ako podvod. Má mimo disciplinárneho postihu, 
vyhláseného príslušným riadiacim orgánom SJF za následok automaticky trojmesačný 
zákaz štartu pretekára a koňa na verejných súťažiach v ktorejkoľvek jazdeckej disciplíne. 

 
3. Táto sankcia je vyhlásená oblastným orgánom SJF alebo Disciplinárnou komisiou SJF bez 

prejednávania priestupku s daným pretekárom, a to okamžite po overení daných 
výsledkov. Trest zákazu štartovať sa prerušuje v mesiacoch november až marec. 

 
4. Za stupeň súťaže sa považuje stupeň jej základného kola alebo fázy. 
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◆  Príloha N6 
 
Vzor výsledkových listín 
 
 
Každá výsledková listina musí obsahovať nasledujúce údaje: 
 

• názov pretekov, dátum konania, miesto konania, kód pretekov; 

• číslo súťaže, názov súťaže, článok pravidiel, stupeň náročnosti súťaže; 

• počet štartujúcich; 

• staviteľa parkúru alebo dráhy; 

• hlavného rozhodcu (rozhodcovský zbor); 

• informácie o výsledkoch všetkých štartujúcich, z ktorých je jasné ich umiestnenie v súťaži 
(zahrňujúce aj meno pretekára, meno koňa, evidenčné číslo SJF, oddielovú príslušnosť). 
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◆  Príloha N7 
 

Dohoda medzi ČJF a SJF o účasti na pretekoch CN 
 
 
 

Slovenská jazdecká federácia 
Junácka  6 

832 80  Bratislava,   
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

zastúpená predsedom:  Ing. Andrej Glatz 
 

Česká jazdecká federácia 
Atletická  100 / 2 

160 17  Praha 6  -  Strahov,  
ČESKÁ   REPUBLIKA 

zastúpená predsedom:  Ing. Jiři Kuška 
 
 

uzavreli túto dohodu: 
 
 
 

1. Na národných pretekoch môžu kone a pretekári registrovaní v SJF štartovať na území 
Českej republiky a kone a pretekári registrovaní v ČJF štartovať na území Slovenskej 
republiky na základe platných národných licencii bez medzinárodného pasu koňa. 

 
2. Pri účasti pretekárov a koní na pretekoch kategórie CA, CI, CIO je nutné, aby sa kone 

preukázali medzinárodnými pasmi. 
 
3. Táto dohoda nemení ustanovenia medzinárodných pravidiel o limitoch účastníkov iných 

národných federácií na pretekoch kategórie CN a CF. 
 
4. Usporiadateľ pretekov je povinný informovať pretekárov z ČJF resp. zo SJF prihlásených 

na preteky o podmienkách účasti. 
 
5. Tieto národné preteky sú rozhodované podľa pravidiel usporiadajúcej národnej federácie. 
 
6. Za uplatňovanie tejto dohody na pretekoch zodpovedá hlavný rozhodca. 
 
7. Dohoda vstupuje do platnosti dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán. 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave, 30.4.1995,     V Prahe, 13.4.1995, 
    Ing. Andrej Glatz,  v.r.     Jiří Kuška,  v.r. 
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Dohoda medzi SJF a národnými federáciami Gruzínska, Chorvátska, Maďarska, 
Rakúska a Slovinska o účasti na pretekoch CN 
 

 
 

Slovak Equestrian Federation 
and 

.................. Equestrian Federation 
 

have signed following agreement: 
 
 

1. Invited riders and horses registred in ................ with the valid ................ licence for 
relevant year can take part in the national events in the Slovak Republic and invited 
riders and horses registred in the Slovak Republic with the valid Slovak licence for 
relevant year can take part in the national events in ............... The host licence for this 
riders and horses is not requiered. 

 
2. The horses have to be identified by a National passport or FEI passport. At the FEI 

international events the horses have to identified by a valid FEI passport. 
 

3. This agreement does not restrict or modify the validity of the FEI international rules and 
regulations regarding the participation in the events of CN category. 

 
4. The national events are judged under the national rules of the country where the event 

takes place. 
 

5. As long as the national rules, regulations and the schedule of relevant event do not  
restrict in any way, the riders and horses of both parties participating in the event, have 
the same rights and duties.  

 
6. The Ground Jury at the relevant event is responsible that all conditions published in 

this agreement has been met. 
 

7. This agreement came into effect within the date of the signature by the representatives 
of both parties.   

 
 
 
For Slovak Equestrian Federation  For ................ Equestrian Federation 
 
In: ......................................................  In: ...................................................... 
 
Date: .................................................  Date: .................................................. 
 
Name: ...............................................  Name: ................................................ 
 
Function ...........................................  Function ............................................ 
 
Signature: .........................................  Signature: .......................................... 
Seal of NF      Seal of NF 
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◆  Príloha N8 
 

Hobby súťaže 
 
Pre tieto súťaže platia všetky ustanovenia Pravidiel jazdeckého športu a Veterinárnych 
pravidiel s nasledujúcimi odlišnosťami: 

• Minimálna náročnosť súťaže nie je stanovená. 

• Maximálna náročnosť súťaže je stupeň ZM (presne definujú príslušné športové 
pravidlá) 

 

Funkcionári: 

• Súťaž riadi mininálne jeden určený funkcionár s kvalifikáciou (licencia rozhodcu, 
staviteľa parkúru / tratí, trénera) s potrebným počtom zaškolených pomocníkov 
usporiadateľa. 

• Dozor na opracovisku musí byť vždy zaistený minimálne jedným funkcionárom 
s platnou licenciou. 

 

Súťažiaci: 

• Pretekári musia mať absolvované Skúšky základného výcviku a nemusia mať licenciu 
SJF. Za prihlášku do tejto súťaže zodpovedá prihlásený resp. jeho zákonný zástupca. 
Kone musia spĺňať podmienky o registrácii a predpisy Veterinárnych pravidiel, nemusia 
však mať  licenciu SJF na príslušný kalendárny rok.  

• Jazdecký úbor v súťažiacich musí byť v súlade s pravidlami pre jednotlivé disciplíny. 
 

Evidencia a výsledky: 

• Súťaže musia byť uvádzané v oficiálne schválenom rozpise danej oblasti a pre ich 
organizovanie platia rovnaké povinnosti ako pri ostatných národných súťažiach. 
Z názvu súťaže uvedenom v rozpise musí byť zrejme, že sa jedná o hobby súťaž. 
Organizátor a schválený funkcionár v plnej miere zodpovedajú za priebeh a dodržanie 
všetkých ustanovení pre usporiadanie tohto typu súťaže. Rozhodcovský zbor 
delegovaný na preteky, ktorých súčasťou je aj schválená hobby súťaž, nie je 
zodpovedný za túto súťaž a nerieši prípadne vzniknuté problémy v súvislosti s touto 
súťažou. 

• SJF nebude výsledky z týchto súťaží štatisticky spracovávať. Tieto súťaže nemôžu byť 
nikdy kvalifikačné a výsledky z nich nemôžu byť započítavané do žiadnych oficiálnych 
dlhodobých súťaží či rebríčkov SJF.  

• V súťažiach môžu byť pretekárom odovzdávané ceny podľa platných pravidiel 
a smerníc SJF. 


