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Pravidlá FEI pre vytrvalostné jazdenie na rok 2017
Vysvetľujúce dodatky
Čl. 804.2.4
Výnimočné okolnosti: Výnimočnými okolnosťami v zmysle tohto odseku sú také, ktoré
nastanú náhle, pričom možno dôvodne predpokladať, že spôsobia neprimerané a neférové
riziká pre športovcov a/alebo kone v priebehu súťaže. Príklady a usmernenia, ktoré pomôžu
rozhodnúť, či ide o katastrofické udalosti budú uvedené vo Vysvetľujúcich dodatkoch k
vytrvalostným pravidlám.
Vysvetľujúce dodatky:
Najpravdepodobnejšia okolnosť, ktorá by mohla nastať súvisí s poveternostnými
podmienkami počas samotného dňa súťaže. Elektrické búrky a záplavy sú dvoma hlavnými
príčinami, na základe ktorých môžu funkcionári rozhodnúť buď o pozastavení súťaže alebo o
jej predčasnom ukončení. Musí sa zvážiť, aký spôsob záverečného hodnotenia účastníkov
zvoliť.

Čl. 804.3.4
Katastrofické udalosti alebo okolnosti: Katastrofickými udalosťami v zmysle tohto odseku sú
také, ktoré nastanú náhle, pričom sa uváži, že sa nimi nebezpečne riskuje bezpečnosť
športovca a/alebo koňa a ktorým sa nemožno vyhnúť zmenou trate, zmenou termínu alebo
odložením súťaže na neskôr. Príklady a usmernenia, ktoré pomôžu rozhodnúť, či ide
o katastrofické udalosti budú uvedené vo Vysvetľujúcich dodatkoch k vytrvalostným
pravidlám.
Vysvetľujúce dodatky:
Obvyklou príčinou týchto okolností sú prudké búrky alebo náhly prívalový dážď spôsobujúci
záplavy. Zrušenie súťaže je jediným opatrením, ktoré sa môže ponúkať funkcionárom
príjmajúcim rozhodnutie.
Pri rozhodovaní o opatrení, ktoré sa prijme je rozumné získať odborné informácie od
miestnych orgánov, polície a najbližšieho meteorologického ústavu.
Funkcionári sú oprávnení zrušiť akúkoľvek súťaž podľa čl. 109.12 Všeobecných pravidiel
nasledovne:
Pod podmienkou jednohlasnej dohody predsedu zboru rozhodcov, technického delegáta
a predsedu veterinárnej komisie v súčinnosti s organizátorom je možné súťaž (pred jej
začiatkom alebo počas nej) presunúť na neskorší dátum a/alebo zrušiť, a to nielen z dôvodu
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vyššej moci, katastrofických udalostí, extrémnych poveternostných podmienok, ale aj
z dôvodu porušenia Pravidiel FEI a v špecifických prípadoch, kedy je ohrozené zdravie,
pohoda alebo bezpečnosť koní, športovcov, funkcionárov alebo verejnosti.

Čl. 801.4.2
Autor trate alebo TD majú absolútnu kontrolu nad tým, že jednotlivé kolá trate nesmú byť
osobitne zostavené a zrealizované tak, aby umožňovali rýchlosti, pri ktorých je
pravdepodobné, že pri nich budú kone vystavené zvýšenému riziku zranenia počas súťaže.
Vysvetľujúce dodatky:
Kolá tratí môžu byť zostavené a zrealizované (vybudované), ale musia rešpektovať
definíciu vytrvalostnej trate v zmysle jej definície v čl. 801.2 – ‘s technicky náročnými
faktormi ako napríklad, no nielen: povrch, terén, prevýšenie, smer a rýchlosť.

Čl. 801.8.2
Maximálny počet členov servisného tímu, ktorým bude povolený vstup do veterinárnych
uzáver bude 5 na jedného koňa, pričom je potrebné zohľadniť priestorové obmedzenia
a zabezpečiť, aby mal kôň k dispozícii dostatok priestoru na odpočinok. OV môže na základe
odporúčania technického delegáta FEI ďalej obmedziť vstup do veterinárnej uzávery a do
vyhradeného priestoru na výkon veterinárnej kontroly v rámci veterinárnej uzávery. Tieto
obmedzenia musia byť jednoznačne uvedené v schválenom rozpise FEI. Člen servisného
tímu stráca právo vstupu do veterinárnych uzáver po vylúčení príslušného koňa zo súťaže.
Vysvetľujúce dodatky:
Strata práva vstupu sa vzťahuje na priestory veterinárnej uzávery a nie na určené servisné
body na trati.

Čl. 806.1
Keďže čas hrá v súťaži takú dôležitú úlohu, OV musia zabezpečiť, aby bol čas štartu a
príchodu v každom meranom kole každému športovcovi presne odmeraný a zaznamenaný
náležito kvalifikovanými osobami, ktoré používajú synchronizované časomiery (pozri
Vysvetľujúce dodatky k vytrvalostným pravidlám).

Vysvetľujúce dodatky:
V súčasnosti je bežnou praxou, že organizátori zabezpečia elektronické systémy časomiery.
FEI odporúča, aby sa pri 3* súťažiach používali elektronické systémy. Ak by však
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elektronické systémy neboli k dispozícii, a taktiež aj keď sú, mal by byť zabezpečený druhý
„záložný“ systém, buď formou papierovej evidencie alebo formou druhého elektronického
systému časomiery.

Čl. 806.2
Každému športovcovi bude pre každé kolo pridelená časová karta alebo jej akceptovateľná a
spoľahlivá alternatíva. (pozri Vysvetľujúce dodatky k vytrvalostným pravidlám).
Vysvetľujúce dodatky:
Tieto „časové karty“ môžu byť buď vo forme skutočnej papierovej, resp. inej karty alebo sa
môže použiť predmet typu „slash card“. Takáto „slash card“ by mala športovcovi umožniť
prístup k jeho časovým záznamom počas pobytu vo veterinárnej uzávere.

Čl. 806.5
Musí sa používať systém veterinárnych uzáver v miestach povinných prestávok. (pozri
Vysvetľujúce dodatky k vytrvalostným pravidlám).
Vysvetľujúce dodatky:
Podrobné informácie o systéme veterinárnej uzávery sú uvedené vo Veterinárnych
pravidlách FEI. Priestorové usporiadanie veterinárnej uzávery by malo umožňovať
„jednosmerný systém“ od štartu po cieľ, pričom jej prevedenie by malo byť také, aby sa
predišlo zdržovaniu predvedenia koní veterinárnym funkcionárom po ich vstupe do
vyhradeného priestoru na veterinárnu kontrolu.
Pri finalizácii prevedenia samotnej veterinárnej uzávery by sa malo prihliadať na protokol
správania vo vyhradenom priestore na veterinárnu kontrolu (ktorý podľa potreby publikuje
a aktualizuje FEI).

Čl. 807.6.4
Iné prípady, kedy môže byť poskytnutá povolená pomoc sú uvedené vo Vysvetľujúcich
dodatkoch k vytrvalostným pravidlám. V rozpise súťaže sú stanovené podmienky
jednotlivých súťaží.
Vysvetľujúce dodatky:
V súčasnosti sa stále viac dostáva do popredia požiadavka ochrany životného prostredia pri
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vytrvalostných súťažiach.
Na základe toho by OV v spolupráci s FEI mal uviesť v rozpise, čo je, resp. nie je povolené
pri poskytovaní pomoci.
Sem patrí uvedenie miest, na ktorých je povolené poskytovať pomoc (podávať vodu) i to, či
môžu platiť nejaké obmedzenia ohľadne počtu vozidiel, ktoré budú mať povolený vstup za
účelom poskytovania tejto pomoci a počtu oficiálnych členov servisného tímu, ktorí budú
mať povolený vstup na tieto vyhradené servisné body.

Čl. 807.7.4
Byť nasledovaný, nasledovať alebo byť sprevádzaný na akejkoľvek časti trate alebo po
bezprostredne susediacej prístupovej ceste (pozri Vysvetľujúce dodatky) akýmkoľvek
vozidlom (bez ohľadu na čl. 807.6.1).
Vysvetľujúce dodatky:
V Pravidlách FEI pre vytrvalostné jazdenie z roku 2013 je ustanovená požiadavka na funckiu
autora trate na určitých súťažiach. Na všetkých ostatných súťažiach tento aspekt zastrešuje
technický delegát. Ak by trať kola, po ktorej idú kone viedla popri ceste pre motorové
vozidlá, musí sa prihliadať na potenciálne riziko zranenia koňa alebo jazdca, resp. na
potenciálny aspekt zdravia a pohody, ktoré môže narušiť prach, piesok alebo výfukové plyny
vozidiel. Preto autor trate, resp. technický delegát môže vydať zákaz vstupu vozidiel na tieto
cesty vedúce popri vyznačenej trati, ak má za to, že ich používanie by mohlo predstavovať
nebezpečenstvo, resp. riziko.

Čl. 808.2
Ďalšie podrobné informácie týkajúce sa rozpisov vytrvalostných súťaží sú uvedené vo
Vysvetľujúcich dodatkoch k vytrvalostným pravidlám.
Vysvetľujúce dodatky:
Vo Všeobecných pravidlách FEI sú uvedené konkrétne termíny pre podávanie a schvaľovanie
rozpisov súťaží FEI.
Ďalej je v nich stanovený posledný termín vykonávania zmien schváleného rozpisu, vrátane
zmeny dátumu konania súťaže.

Článok 810.5
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Do uší by nemali byť umiestňované žiadne vložky ani by sa na ne nemalo nič
nasadzovať. Uši koní by nemali byť upchávané. Ušné zátky sú zakázané. Môžu byť
povolené tienidlá (angl. blinkers), ktoré však musia umožnovať úplné zorné pole vpred, bezo
zmien a v priestoroch veterinárnych uzáver musia byť odstránené. Definícia tienidiel bude
uvedená vo Vysvetľujúcich dodatkoch k Pravidlám pre vytrvalostné jazdenie.

Vysvetľujúce dodatky:
Tienidlá musia byť v priestoroch veterinárnych uzáver, vrátane poslednej kontroly,
odstránené.
Definícia tienidiel je uvedená nižšie.
TIENIDLÁ

Tienidlá (angl. Blinkers) znamenajú časť výstroja nasadenú na hlave koňa, s otvormi na oči
a uši, pričom na jednom alebo oboch otvoroch na oči sú osadené klapky zakrývajúce zorné
pole vzad, avšak ponechávajúce úplné zorné pole vpred.

Obaly na lícnice (angl. Cheek Pieces) znamenajú dva pásy ovčej kožušiny alebo podobného
materiálu alebo podobnú časť výstroja, ktorý je upevnený k lícniciam uzdenia.
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Tienidlá s neúplnými klapkami (angl. Visor) znamená časť výstroja podobnú tienidlám,
pri ktorom sú v jednej alebo oboch klapkách vyrezané otvory, ktoré obmedzene rozširujú
zorné pole nabok alebo vzad.
Prekrytie očí (angl. Eyeshield) znamená časť výstroja podobnú tienidlám s tou výnimkou,
že namiesto klapiek na oči sú obe oči prekryté sieťkou alebo iným priehľadným materiálom.

Kryt na oči (angl. Eyecover) znamená časť výstroja podobnú tienidlám s tou výnimkou, že
namiesto klapiek na oči je jedno oko úplne zakryté nepriehľadným krytom.

Čl. 815.3 Povinný oddych pre kone (angl. Mandatory Rest for Horses)(pozri
Vysvetľujúce dodatky:
Vysvetľujúce dodatky:
Pri národných i FEI súťažiach musia byť správne spravované a rešpektované obdobia
oddychu pre vytrvalostné kone FEI.
Pri registrácii koňa na FEI v disciplíne vytrvalosť dôrazne odporúčame, aby národná
federácia, ktorá príslušného koňa eviduje, poskytla výsledky tohto koňa za posledných 12
mesiacov v národných súťažiach, a to bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa kôň súťaže
zúčastnil.
Ak sa u koňa nebude rešpektovať jeho povinné obdobie oddychu, dvojica bude diskvalifiková
a športovec obdrží 100 trestných bodov a následne mu bude pozastavená činnosť na dva
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mesiace (čl. 815.3.7).

Článok 815.3.3
Ak sa kôň na akýchkoľvek súťažiach CEI alebo národných súťažiach nekvalifikoval z dôvodov
nepravidelného chodu, musí navyše k stanovenému obdobiu oddychu podľa čl. 815.3.1
absolvovať dodatočné povinné obdobie oddychu v dĺžke 14 dní a až potom bude opäť
oprávnený na účasť na súťaži CEI alebo na národnej súťaži.
Ak sa kôň na akýchkoľvek súťažiach CEI alebo národných súťažiach nekvalifikoval
z metabolických dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžité invazívne ošetrenie, musí absolvovať
povinné obdobie oddychu v dĺžke 60 dní a až potom bude opäť oprávnený na účasť na súťaži
CEI alebo na národnej súťaži.
Vysvetľujúce dodatky:
FEI zaslala všetkým funkcionárom FEI a organizátorom súťaží FEI oznámenie za účelom
zabezpečenia, aby sa vo výsledkoch súťaží FEI uvádzali správne informácie, s osobitným
ohľadom na okamžité invazívne ošetrenie a predĺžené obdobia oddychu v zmysle čl. 815.3.2
a 815.3.3.
Na vysvetlenie, pri vylúčení koní zo súťaže z metabolických dôvodov by sa pri poskytovaní
informácií o poskytnutom ošetrení vo výkazoch a vo výsledkoch malo zohľadniť nasledovné.
Vo vyššie uvedenom článku sa uvádza:
Akýkoľvek metabolický stav diagnostikovaný u koňa, ktorý sa nekvalifikoval do ďalšieho
pokračovania súťaže, ktorý by bez poskytnutia ošetrenia ohrozoval zdravie a pohodu koňa
by sa považoval za stav vyžadujúci si invazívne ošetrenie.
Ak sa kôň na akýchkoľvek súťažiach CEI alebo na národných súťažiach nekvalifikoval
z metabolických dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžité invazívne ošetrenie, musí absolvovať
povinné obdobie oddychu v dĺžke 60 dní a až potom bude opäť oprávnený na účasť na súťaži
CEI alebo na národnej súťaži.
Pre poskytnutie správnych informácií vo výsledkoch sú dôležité nasledovné slová:
metabolické dôvody, ktoré si vyžadujú okamžité invazívne ošetrenie
Musí existovať jednoznačný, neprerušený retazec udalostí, z ktorého jasne vyplýva, že
ošetrenie je okamžité. Len vtedy sa uplatňuje predĺžené obdobie oddychu.
Nižšie uvádzame tri príklady pre objasnenie:
a)
Kôň sa nekvalifikuje z metabolických dôvodov (závažný stupeň dehydratácie) a je okamžite
poslaný na kliniku na ošetrenie. Tím ošetrujúcich veterinárov okamžite začne podávať
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rehydratačnú infúznu terapiu, ktorej okamžité podanie je podľa názoru veterinárov potrebné
z dôvodu zabezpečenia zdravia a pohody koňa.
V tomto prípade by sa vo výsledkoch koňa malo uvádzať ME-TR
b)
Kôň sa nekvalifikuje z metabolických dôvodov (tepová frekvencia 70) a je okamžite poslaný
na kliniku na ošetrenie. Tím ošetrujúcich veterinárov vykoná vyšetrenie a skonštatuje, že
podľa ich názoru nie je potrebné vykonávať žiadnu formu invazívneho ošetrenia a namiesto
toho sa rozhodnú, že si koňa nechajú na pozorovanie. Po hodine je kôň prepustený.

V tomto prípade by sa vo výsledkoch koňa malo uvádzať ME
c)
Kôň sa nekvalifikuje z metabolických dôvodov (tepová frekvencia 70) a je okamžite poslaný
na kliniku na ošetrenie. Tím ošetrujúcich veterinárov vykoná vyšetrenie a skonštatuje, že
podľa ich názoru nie je potrebné vykonávať žiadnu formu invazívneho ošetrenia a namiesto
toho sa rozhodnú, že si koňa nechajú na pozorovanie. Po hodine je kôň prepustený, ale
majiteľ koňa následne požiada ošetrujúcich veterinárov, aby koňovi podali rehydratačnú
infúznu terapiu, keďže ho čaká dlhá cesta domov. Ošetrujúci veterinári súhlasia a podajú
tekutiny infúziou. Pozn.: táto rehydratačná infúzna terapia NIE JE okamžitá a nepovažuje sa
za ošetrenie, ktoré musí byť u koňa vykonané, aby sa priamo riešili okamžité potreby koňa.
V tomto prípade by sa vo výsledkoch koňa malo uvádzať ME

Článok 816
KVALIFIKAČNÝ POSTUP A OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI (prechodné ustanovenia sú
uvedené vo Vysvetľujúcich dodatkoch k vytrvalostným pravidlám)
Vysvetľujúce dodatky:
Osvedčenia o spôsobilosti
majstrovstvá.

si

možno

stiahnuť

z internetovej

stránky

FEI

pre

každé

Existujú dva druhy – štandardná kvalifikácia a elitná kvalifikácia.
V osvedčení musia byť uvedené všetky podrobné informácie, aby FEI mohla skontrolovať, či
športovec, resp. kôň v plnom rozsahu splnil požadované, resp. zverejnené kritériá.
Hoci FEI urobí, čo je v jej silách, aby zabezpečila vyžiadanie prípadného objasnenia od
národnej federácie, ktorá opečiatkovala a podpísala osvedčenie (ktorého predloženie sa
vyžaduje v čase podania nominačnej prihlášky), príslušná národná federácia naďalej nesie
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zodpovednosť za zabezpečenie správnej kvalifikácie športovca, resp. koňa uvedeného na
nominačnej prihláške.

816.1.2

Kvalifikácia novica – kôň
Obdobie 24 mesiacov
Obdobie na dokončenie kvalifikačných súťaží
novica
Príklad A
Príklad B
Súťaže v kategórii
Posledná súťaž
novica dokončené za
v kategórii novica
obdobie kratšie než 12
dokončená za obdobie
mesiacov
dlhšie než 12 mesiacov
Kôň bude oprávnený
prihlásiť sa do súťaže
CEI1* až po 12
mesiacoch od
dokončenia prvej
kvalifikačnej súťaže v
kategórii novica.

Kôň bude oprávnený
prihlásiť sa do súťaže
CEI1* po dokončení
poslednej kvalifikačnej
súťaže v kategórii
novica.

Obdobie 24 mesiacov
Obdobie na úspešné dokončenie súťaže
CEI
Po dokončení kvalifikácie novica je kôň
počas obdobia 24 mesiacov oprávnený
prihlásiť sa do súťaže CEI1*. Ak túto
súťaž počas obdobia 24 mesiacov
nedokončí, kôň si bude musieť urobiť
svoju kvalifikáciu novica odznovu.

Príklad A

1 rok

Príklad B

Začína plynúť lehota 24 mesiacov na účasť v súťaži CEI1*
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1 rok

Začína plynúť lehota 24 mesiacov na účasť v súťaži CEI1*

Kvalifikácia kôňa na jednotlivé úrovne

Dokončená
úroveň
Kvalifikácia
novica

CEI1*

CEI2*

CEI3*

(1)

Počas
obdobia
24
mesiacov
sa môže
zúčastniť
súťaže
CEI1*

CEI2*

CEI3*

CEI4*

ak

ak

ak

ak

dokončil
CEI1*
nedokončil
CEI1*
dokončil
CEI2*
nedokončil
CEI2*
dokončil
CEI3*
nedokončil
CEI3*
dokončil
CEI4*
nedokončil
CEI4*

Počas
obdobia
nasledujúcich
24 mesiacov
sa môže
zúčastniť
súťaže
CEI2*

ak

Novic (1)
CEI3*

ak

CEI1*
CEI4*

ak

CEI2*
CEI4*
CEI3*

ak

dokončil
CEI2*
Novic
dokončil
CEI3*
nedokončil
CEI1*
dokončil
CEI4*
nedokončil
CEI2*
dokončil
CEI4*
nedokončil
CEI3*

Počas
obdobia
nasledujúcich
24 mesiacov
sa môže
zúčastniť
súťaže
CEI3*
Novic (1)
CEI4*
Novic (1)
CEI4*
CEI1*
CEI4*
CEI2*

Po poklese z úrovne CEI na úroveň kvalifikácie novica nie je na dokončenie
kvalifikácie novica potrebné začať si plniť celý kvalifikačný proces od začiatku, pokiaľ
proces kvalifikácie novica spĺňa kritériá podľa pravidiel.

816.3.12
Na dosiahnutie statusu tzv. elitného športovca v kategórii seniorov (angl. Senior Elite
Athlete) musia mať športovci úspešne dokončených minimálne desať súťaží CEI 3* na 160
km alebo vyšších. Na udržanie si statusu elitného športovca v kategórii seniorov musia
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športovci úspešne dokončiť minimálne jednu súťaž CEI3* na 160 km za každé nasledujúce
obdobie 24 mesiacov.
Vysvetľujúce dodatky:
K 1. januáru 2002 FEI zaviedla zmenu popisu vytrvalostných súťaží definovaných
v pravidlách z roku 2001. Bolo zavedené východisko hviezdovej (*) kategorizácie podľa
vzdialenosti a publikované podrobnosti s účinnosťou od 1.1.2002. Toto je prvý odkaz na
súťaž CEI 3* na 160 km.
V rámci komplexného revidovania pravidiel v roku 2005 bola zavedená nová hviezdová (*)
kategorizácia súťaží.
Účelom zavedenia štatútu elitného športovca v kategórii seniorov je poskytnuť tým
športovcom, ktorí majú značné skúsenosti a aktuálne sa zúčastňujú súťaží možnosť
zúčastňovať sa majstrovstiev po celom svete bez toho, aby sa museli kvalifikovať ako
dvojica s plánovaným koňom, ale bez toho, aby sa znížili požiadavky na zabezpečenie
zdravia a pohody koňa za každých okolností.
Preto sa v kvalifikačných podmienkach uvádza, že súťažami musia byť súťaže CEI 3* na 160
km alebo viac, spolu s požiadavkou, že na udržanie štatútu musí športovec úspešne dokončiť
minimálne jednu súťaž CEI na 160 km alebo vyššiu za každé nasledujúce obdobie 24
mesiacov.
Bolo by jednoznačne proti tejto logike, ak by sa na dosiahnutie štatútu elitného športovca
mohli použiť súťaže z predchádzajúcich rokov bez časového obmedzenia, čím by sa
potenciálne ohrozoval kôň určený pre súťaž z dôvodu nedostatku skúseností a nesplnenia
požiadavky aktuálnej účasti na súťažiach.
Okrem toho, súťaže definované ako „CEI 3* na 160 km“ pred 1. januárom 2002
neexistovali.
Aby sme sa vyhli otázkam a zabezpečili jednoznačnosť, dátumom, odkedy možno počítať
súťaže do kvalifikácie na elitný štatút, je 1. január 2002.

Čl. 821.2.3
Nie je však účelom zoznamu, aby bol vyčerpávajúci, pričom primeraný úsudok ZR
a stewardov bude nedotknuteľný. (pozri Vysvetľujúce dodatky k vytrvalostným pravidlám)
Vysvetľujúce dodatky:
Akýkoľvek pokus o oddialenie zmerania tepovej frekvencie koňa po jeho predvedení do
vyhradeného priestoru na veterinárnu kontrolu môže byť dôvodom pre časovú penalizáciu.
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Takáto časová penalizácia sa pripočíta k času povinnej prestávky, čím sa čas štartu
príslušnej dvojice do ďalšieho kola posunie na neskôr.
Penalizačný čas pripočítaný k času povinnej prestávky by mal čo najpresnejšie odrážať čas
zdržania pri predvedení na kontrolu.
Zodpovednosť za predvedenie koňa na kontrolu tepovej frekvencie čo najskôr ako je to
možné nesie výlučne osoba sprevádzajúca koňa.
Zbor rozhodcov by mal požiadať člena zboru veterinárnych funkcionárov, aby vykonal
okamžitú kontrolu tepovej frekvencie akéhokoľvek koňa, u ktorého má zbor rozhodcov
podozrenie, že sa úmyselne vyhýba včasnému predvedeniu veterinárnemu funkcionárovi na
klusovej dráhe.

Čl. 821.2.7
Opakovaná kontrola tepovej frekvencie vo veterinárnej uzávere (angl. Heart Rate ReInspection): Ak je počas kontroly vo veterinárnej uzávere tepová frekvencia koňa vyššia než
parametre stanovené pre danú kontrolu, kôň môže byť v rámci stanoveného času
predvedený druhýkrát.
Vysvetľujúce dodatky:
Neexistuje obmedzenie pre používanie elektronických systémov na meranie tepovej
frekvencie za predpokladu, že tieto systémy boli nakalibrované nezávislým subjektom a ich
používanie schválila FEI.
V článku 821.2.2 je teraz uvedené jednoznačné usmernenie, ako musia byť tieto systémy
naprogramované a aké informácie musí systém poskytovať.

Čl. 822.6
Za účelom udelenia ceny kondície by sa mal použiť postup stanovený vo Vysvetľujúcich
dodatkoch k vytrvalostným pravidlám. Všetci prihlásení do súťaže o cenu kondície sa
podrobia kontrole medikácie.
Vysvetľujúce dodatky:
Kone prihlásené do súťaže o cenu kondície by z tejto súťaže mali byť vylúčené, ak komisia
usúdi, že kôň konzistentne vykazuje nepravidelný chod, nie je možné dokončiť jeho
predvedenie v kluse z dôvodu jeho neochoty k pohybu vpred, alebo ak jeho metabolické
hodnoty poukazujú na to, že kôň nie je metabolicky v poriadku.
Táto súťaž sa spravidla vyhodnocuje v deň súťaže. Podrobné informácie o kritériách
použitých pri vyhodnotení ceny kondície by mali byť oznámené pred začiatkom hodnotenia.
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Hodnotenie ceny kondície je rozdelené na 4 časti s rovnakým počtom bodov (100 bodov za
každú časť).
V 1. časti sa prideľujú body za umiestnenie koňa v porovnaní s prvým koňom, ktorý súťaž
dokončil.
V 2. časti sa prideľujú body za čas zotavenia na požadovanú tepovú frekvenciu po každom
kole okrem cieľa. Čas zotavenia je čas od prejazdu jazdca cieľom kola do času vstupu do
vyhradeného priestoru na veterinárnu kontrolu.
Kôň musí úspešne absolvovať kontrolu.
V 3. časti sa započítavajú body za bežnú veterinárnu kontrolu, pri ktorej je bodovanie
nasledovné:
Kožný test
sekundy body
1
10

Náplň kapilár
sekundy body
1 až 2
10

Sliznice
sekundy body
A
10

Peristaltika
sekundy
body
normálna 10

2

7.5

2 až 3

7.5

B

7.5

3

5

3 až 4

5

C

5

4

2.5

4 až 5

2.5

D

2.5

mierne
znížená
stredne
znížená
výrazne
znížená
Počet
bodov

Počet
bodov

Počet
bodov

Počet
bodov

7.5
5
2.5

Povrchové faktory
žiadne
poranenia
mierne
poranenia
stredné
poranenia
závažné
poranenia
Počet
bodov

10
7.5
5
eliminácia

4. časť je voliteľná pre tie krajiny, ktoré zahŕňajú hmotnosť do svojho bežného hodnotenia
ceny kondície. Tieto body získame odčítaním hmotnosti jazdca, ktorý sa zúčastňuje
hodnotenia od hmotnosti najťažšieho jazdca v hodnotení ceny kondície. Bodové hodnotenie
získame odčítaním tohto rozdielu od 100. Víťazom súťaže o cenu kondície je kôň s najvyšším
počtom bodov po sčítaní všetkých 4 častí.

Čl. 824
FEI si vyhradzuje právo vymenovať predsedu zboru rozhodcov, zahraničného rozhodcu,
predsedu veterinárnej komisie a zahraničného veterinárneho delegáta na všetkých 3*
súťažiach a na všetkých súťažiach CEIO. V súvislosti so súťažami CEI 1*, 2* má FEI za
výnimočných okolností právo včas konzultovať s OV svoju žiadosť o iné zloženie tímu
funkcionárov navrhovaných v rozpise súťaže z hľadiska ich skúseností a odborných znalostí.
Vysvetľujúce dodatky:
Ak

chce

FEI

vymenovať

týchto

funkcionárov,

bude

komunikovať

s organizátormi
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prostredníctvom národnej federácie. FEI vyčká na zaslanie návrhov na menovanie
funkcionárov (uvedených v rozpise predloženom na schválenie) a následne kontaktuje
národnú federáciu s tým, že rozpis buď schváli alebo si vyžiada zmenu.
Na všetkých súťažiach CEI 1*, 2* a 3* môže FEI udeliť výnimku z článku 149.10
Všeobecných pravidiel FEI na základe žiadosti príslušnej národnej federácie a ak sú splnené
podmienky uvedené vo Vysvetľujúcich dodatkoch FEI k vytrvalostným pravidlám.
Vysvetľujúce dodatky:
Vo Všeobecných pravidlách FEI sa uvádza, že funkcionári súťaží, ktorí vykonávajú svoju
funkciu na súťažiach FEI by sa nemali angažovať v súťažiach "národného" typu.
Podobne je v Pravidlách FEI pre vytrvalostné jazdenie jednoznačne stanovené, že nie je
povolené, aby boli dvojice zúčastňujúce sa súťaže FEI sprevádzané, resp. "udržiavané v
tempe" počas súťaže inou dvojicou.
FEI zváži schválenie spoločnej „národnej“ a „medzinárodnej“ súťaže po podaní žiadosti a po
udelení súhlasu o tom následne upovedomí technického delegáta a predsedu zboru
rozhodcov.
Národné a medzinárodné súťaže môžu byť na základe žiadosti organizátora a na základe
schválenia technickým delegátom a predsedom zboru rozhodcov odštartované v rovnakom
čase za predpokladu, že tým nebudú nijak ohrozené welfare koňa a bezpečnosť športovcov.
Technický delegát a predseda zboru rozhodcov budú povinní zabezpečiť, aby si funkcionári
súťaže FEI v plnom rozsahu plnili svoje povinnosti pri súčasnom dohliadaní na národnú
súťaž. Taktiež budú povinní zabezpečiť načasovanie jednotlivých súťaží tak, aby sa zabránilo
tomu, že národné dvojice budú poskytovať pomoc medzinárodným dvojiciam, či už vo forme
udržiavania v tempe alebo v akejkoľvek inej forme, ktorá by sa mohla považovať za
poskytovanie nespravodlivej výhody dvojici zúčastňujúcej sa medzinárodnej súťaže.
Čl. 824.2.1
Technický delegát (angl. Technical Delegate) je povinný v koordinácii s autorom trate (angl.
Course Designer) schváleným FEI (ak je menovaný) vopred skontrolovať a schváliť priebeh
trate a podmienky súťaže na ochranu welfare koňa a bezpečnosti športovca na
základe klasifikácie tratí – miera náročnosti a komplikujúce poveternostné
podmienky. Na 1*, 2* a 3* súťažiach môže byť technický delegát zároveň aj autorom trate.
Na 4* súťažiach a FEI majstrovstvách FEI v súčinnosti s organizačným výborom vymenuje
autora trate schváleného FEI, ktorý sa musí podieľať na stanovení trate s organizačným
výborom.
Vysvetľujúce dodatky:
Klasifikácia podmienok súťaže
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A. Klasifikácia tratí
Úroveň 1 – rovina s minimálnym prevýšením – prevýšenie max. 50 metrov
Úroveň 2 – zvlnený terén – prevýšenie max. 250 m
Úroveň 3 – kopcovitý terén – prevýšenie max. 500 m
B. Miera náročnosti
Úroveň 1 – RÝCHLA TRAŤ – Nízka náročnosť s priemernou rýchlosťou vyššou než 20
km/h
Úroveň 2 – STREDNE NÁROČNÁ TRAŤ - stredná náročnosť s priemernou rýchlosťou medzi
12 až 20 km/h
Úroveň 3 – POMALÁ TRAŤ – vysoká náročnosť s priemernými rýchlosťami pod 12 km/h
Úroveň 4 – NEBEZPEČNÁ TRAŤ NEVHODNÁ NA SÚŤAŽ
Ide o kombináciu extrémnych poveternostných podmienok a podmienok na trati, ktoré
by mohli viesť k zraneniu alebo smrti koňa alebo športovca.
Príklad: teploty nad 40 stupňov a pod 5 stupňov Celzia, nestabilný povrch trate,
nebezpečné prekonávanie prekážok, nemožnosť poskytnutia záchranárskej pomoci.
C. Komplikujúce poveternostné podmienky
1. Veľmi teplé počasie – viac než 30 stupňov C
2. Príjemné počasie – medzi 20 a 30 stupňov Celzia
3. Chladné počasie – pod 20 stupňov Celzia

Čl. 824.6 Nezávislí odborní poradcovia
824.6.1 Na všetkých vytrvalostných súťažiach FEI je FEI oprávnená vymenovať nezávislého
odborného poradcu (angl. Independent Governance Advisor), ktorý sa pretekov zúčastní
a následne podá hlásenie FEI ohľadne organizácie súťaží, miesta konania a trate, činnosti
vytrvalostných funkcionárov a ohľadne oblastí, v ktorých by navrhoval zlepšenie.
Vysvetľujúce dodatky:
Nezávislých odborných poradcov menuje FEI na základe schválenia odbornou Komisiou
vytrvalostného jazdenia FEI.
Menovanie sa riadi nasledovnými pravidlami:
•
•
•
•
•
•
•

Bude uzavretá zmluva o spolupráci s dvoma až štyrmi nezávislými odbornými
poradcami, dvoma veterinármi a dvoma rozhodcami, resp. TD
Musia byť minimálne funkcionármi FEI kategórie
4* s minimálne desaťročnou
aktívnou praxou
Počas svojho funkčného obdobia nemôžu prijať menovanie do žiadnej inej funkcie, ak
ich o to FEI nepožiada
Funkčné obdobie je dva roky, pričom toto obdobie je možné predĺžiť, ak to schváli
Odborná komisia FEI
Diéty sú dohodnuté vo výške 300 CHF na deň, vrátane dní cesty
FEI zabezpečuje letenku v triede economy
Výdavky a stravu hradí FEI
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•

Pôsobenie vo funkcii nezávislého odborného poradcu sa kvalifikuje na platby za
výkon funkcie v zmysle pravidiel FEI

Nezávislí odborní poradcovia nie sú aktívnymi funkcionármi na pretekoch, ktorých sa
zúčastňujú. Podľa potreby budú poskytovať podporu a poradenstvo. Budú zasielať pravidelné
správy na FEI.

Menovanie a kariérny postup funkcionárov:
Vysvetľujúce dodatky:
Nasledovné kritériá sa týkajú tých osôb, ktoré sa chcú stať funkcionármi pre vytrvalostné
súťaže FEI, resp. už sú funkcionármi a chcú postúpiť na vyššiu úroveň. Sú stanovené aj
informácie o tom, ako si udržať dosiahnutý status.
FEI podľa potreby na základe odporúčaní odbornej komisie FEI pre vytrvalostné jazdenie
a veterinárnej komisie aktualizuje, resp. zmení tieto kritériá. Tieto zmeny budú vykonané len
po konzultácii s národnými federáciami a budú predložené na Valnom zhromaždení FEI pre
informáciu pred akoukoľvek takouto zmenou kritérií.

Hviezdová (*) kategorizácia – Rozhodca
Žiadateľ bude menovaný do funkcie 2* funkcionára FEI po splnení nasledovných
podmienok:
• Počas aktuálneho, resp. predchádzajúceho roka bol členom zboru rozhodcov alebo
odvolacieho výboru na súťaži CEI alebo zastával funkciu predsedu zboru rozhodcov
na národných súťažiach.
• Hovorí jedným z dvoch oficiálnych jazykov.
• Získal kvalifikáciu na kurze FEI pre kandidátov na medzinárodných rozhodcov “Kurz
FEI 1. úrovne pre rozhodcov vytrvalostných súťaží”.
• Bol kandidátom na medzinárodného rozhodcu FEI.
• Bol členom organizačného výboru, resp. asistentom hlavného stewarda, resp.
hlavným stewardom na dvoch súťažiach, prednostne medzinárodných.
• Je pokiaľ možno mladší než 60 rokov.
Rozhodca pre vytrvalostné súťaže FEI bude menovaný do funkcie 3* funkcionára FEI po
splnení nasledovných podmienok:
•
•
•

Bol členom zboru rozhodcov na minimálne 3 súťažiach CEI 1* alebo 2* úrovne za
akékoľvek 2-ročné obdobie.
Počas aktuálneho, resp. predchádzajúceho roka bol predsedom zboru rozhodcov na
súťaži CEI 1*.
Získal kvalifikáciu na kurze FEI pre medzinárodných rozhodcov “Kurz FEI II. úrovne
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•

pre rozhodcov vytrvalostných súťaží”.
Bol 2* rozhodcom minimálne počas dvoch rokov, resp. počas dvoch úplných sezón.

Rozhodca pre vytrvalostné súťaže FEI bude menovaný do funkcie 4* funkcionára FEI po
splnení nasledovných podmienok:
•
•
•
•

Bol členom zboru rozhodcov na minimálne 3 súťažiach CEI 3* úrovne za akékoľvek
2-ročné obdobie.
Počas aktuálneho, resp. predchádzajúceho roka bol predsedom zboru rozhodcov na
súťaži CEI 2*.
Počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov absolvoval kurz úrovne 2 II (3*4*).
Bol 3* rozhodcom minimálne počas dvoch rokov, resp. počas dvoch úplných sezón.

Všetci funkcionári musia po splnení kvalifikačných podmienok podľa vyššie uvedených kritérií
absolvovať kurz pre ich príslušnú úroveň minimálne každé 3 roky (2* - úroveň I / 3* a 4* úroveň II). Vzhľadom na množstvo zmien v našom športe za posledné roky sa má za to, že
táto požiadavka by mala byť povinná v záujme bezpečnosti, zdravia a pohody. Ak osoba
neabsolvuje kurz v rámci dohodnutého obdobia, bude jej zaslaná výzva na napravenie tohto
nedostatku v stanovenej lehote pod hrozbou zníženia dosiahnutej kategórie, resp. vyradenia
zo zoznamov FEI.

Hviezdová (*) kategorizácia – Technický delegát
Žiadateľ bude menovaný do funkcie 2* technického delegáta po splnení nasledovných
podmienok:
•

Počas súčasného alebo predchádzajúceho roka účasť na národných súťažiach vo
funkcii technického delegáta, resp. v obdobnej funkcii.

•

Ovládanie jedného z dvoch oficiálnych jazykov.

•

Status medzinárodného rozhodcu pre vytrvalostných súťaže FEI.

•

Získanie kvalifikácie na kurze FEI pre technických delegátov.

•

Uprednostňuje sa vek pod 60 rokov.

2* technický delegát FEI získa 3* kategóriu po splnení nasledovných podmienok:
•

Pôsobenie vo funkcii 2* technického delegáta FEI na minimálne 3 súťažiach, 1*
úrovne, za akékoľvek 2-ročné obdobie.

•

Získanie kvalifikácie na kurze FEI pre technických delegátov.

•

Pôsobenie vo funkcii 2* technického delegáta minimálne počas dvoch rokov, resp.
počas dvoch úplných sezón.

3* technický delegát FEI získa 4* kategóriu po splnení nasledovných podmienok:
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•

Pôsobenie vo funkcii technického delegáta FEI na minimálne 3 súťažiach CEI (2*
a vyššia úroveň) za akékoľvek 2-ročné obdobie.

•

Absolvovanie opakovacieho kurzu pre technických delegátov počas predchádzajúcich
dvanástich mesiacov.

•

Pôsobenie vo funkcii 3* technického delegáta minimálne počas dvoch rokov, resp.
počas dvoch úplných sezón.

Všetci funkcionári musia po získaní kvalifikácie podľa vyššie uvedených kritérií
absolvovať kurz na úrovni ich dosiahnutej kategórie minimálne každé 4 roky.
Vzhľadom na množstvo zmien v našom športe za posledné roky sa má za to, že
táto požiadavka by mala byť povinná v záujme bezpečnosti, zdravia a pohody. Ak
osoba neabsolvuje kurz v rámci dohodnutého obdobia, bude jej zaslaná výzva na
napravenie tohto nedostatku v stanovenej lehote pod hrozbou zníženia dosiahnutej
kategórie, resp. vyradenia zo zoznamov FEI.
Hviezdová (*) kategorizácia – Steward
http://inside.fei.org/system/files/FEI%20Education%20System%20for%20Stewards%20Dec
.%202012%20DEF_1.pdf
Hviezdová (*) kategorizácia – Oficiálny veterinár pre vytrvalostné súťaže
http://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/education
Kvalifikácia na 3* veterinárneho funkcionára FEI
2* veterinár pre vytrvalostné súťaže FEI bude menovaný do funkcie 3* funkcionára po
splnení nasledovných podmienok:
•

Pôsobenie vo funkcii 2* člena Veterinárnej komisie FEI na minimálne 4 súťažiach, 1*
alebo 2* úrovne, za akékoľvek 2-ročné obdobie.

•

Pôsobenie vo funkcii 2* veterinárneho funkcionára minimálne počas dvoch rokov,
resp. počas dvoch úplných sezón.

•

Splnenie kvalifikácie na kurze FEI pre veterinárov medzinárodných vytrvalostných
súťaží v aktuálnom alebo v predchádzajúcom roku.

Kvalifikácia na 4* veterinárneho funkcionára FEI
3* veterinár pre vytrvalostné súťaže FEI bude menovaný do funkcie 4* funkcionára po
splnení nasledovných podmienok:
•

Pôsobenie vo funkcii predsedu Veterinárnej komisie FEI alebo zahraničného
veterinárneho delegáta na minimálne 2 súťažiach CEI, 2* úrovne, za akékoľvek 3ročné obdobie.

•

Pôsobenie vo funkcii 3* člena Veterinárnej komisie FEI na minimálne 3 súťažiach CEI,
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3* úrovne, za akékoľvek 3-ročné obdobie.
•

Absolvovanie minimálne jednej akcie priebežného vzdelávania (seminár/konferencia)
venovanej športovej medicíne koní a/alebo fyziológii záťaže, alebo relevantného
kurzu FEI za akékoľvek 3-ročné obdobie za posledné tri roky.

•

Pôsobenie vo funkcii 3* veterinárneho funkcionára minimálne počas troch rokov,
resp. počas troch úplných sezón.

Všetci veterinárni funkcionári FEI musia po splnení kvalifikačných podmienok podľa vyššie
uvedených kritérií pôsobiť vo svojej funkcii na minimálne 4 vytrvalostných súťažiach FEI a
absolvovať kurz pre ich príslušnú úroveň (t.j. kurz vyžadovaný pre postup na príslušnú
hviezdovú úroveň) každé 4 roky. Vzhľadom na množstvo zmien v našom športe za posledné
roky sa má za to, že táto požiadavka by mala byť povinná v záujme bezpečnosti, zdravia
a pohody. Očakáva sa, že všetci veterinárni funkcionári pre vytrvalostné súťaže FEI sa budú
priebežne oboznamovať so zmenami pravidiel, protokolmi a zakázanými látkami. Ak sa
osoba nezúčastňuje súťaží vo svojej príslušnej funkcii, resp. ak neabsolvuje príslušné kurzy
v rámci dohodnutého obdobia, bude jej zaslaná výzva na napravenie tohto nedostatku
v stanovenej lehote pod hrozbou zníženia dosiahnutej kategórie, resp. vyradenia zo
zoznamov FEI.

Hviezdová (*) kategorizácia – Oficiálny ošetrujúci veterinár pre vytrvalostné súťaže
Všetci ošetrujúci veterinári pre vytrvalostné súťaže musia najprv splniť
rovnaké kvalifikačné podmienky ako oficiálni veterinári.
Kvalifikácia na 2* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI
Žiadateľ bude menovaný do funkcie 2* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI
po splnení nasledovných podmienok:
•
•
•

Člen veterinárnej komisie na 3 súťažiach CEI alebo národných súťažiach
Klinická prax zameraná na kone musí predstavovať minimálne 25% celkovej klinickej
praxe.
Vykonával mentoring ošetrujúcich veterinárov pre vytrvalostné súťaže na 3
vytrvalostných pretekoch (FEI alebo národných), z ktorých 2 musia byť 3* (resp.
oddobná úroveň národných pretekov)

Kvalifikácia na 3* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI
Žiadateľ bude menovaný do funkcie 3* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI
po splnení nasledovných podmienok:
•

•

Pôsobenie vo funkcii 2* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI na
minimálne 4 súťažiach, 1*/ obdobnej úrovne národnej súťaže alebo 2* úrovne.
Absolvovanie kurzu pre pokročilých zameraného na choroby športových koní,
konkrétne na poskytovanie veterinárneho ošetrenia vytrvalostným koňom, ktorý
schválila odborná Komisia vytrvalostného jazdenia FEI.
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•

Predloženie životopisu odbornej Komisii vytrvalostného jazdenia s 2 referenciami
dokladajúcimi prax v liečbe chorôb športových koní

Kvalifikácia na 4* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI
Žiadateľ bude menovaný do funkcie 4* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI
po splnení nasledovných podmienok:
•
•
•

Pôsobenie vo funkcii predesdu ošetrujúcich veterinárov pre vytrvalostné súťaže FEI
na minimálne 2 súťažiach, 2* úrovne.
Pôsobenie vo funkcii 3* ošetrujúceho veterinára pre vytrvalostné súťaže FEI na
minimálne 3 súťažiach, 3* úrovne.
Absolvovanie minimálne jednej akcie priebežného vzdelávania (seminár/konferencia)
venovanej športovej medicíne koní a/alebo fyziológii záťaže, alebo relevantného
kurzu FEI za akékoľvek 3-ročné obdobie.

Všetci veterinárni funkcionári FEI musia po splnení kvalifikačných podmienok podľa vyššie
uvedených kritérií pôsobiť vo svojej funkcii na minimálne 4 vytrvalostných súťažiach FEI a
absolvovať kurz pre ich príslušnú úroveň každé 4 roky. Vzhľadom na množstvo zmien
v našom športe za posledné roky sa má za to, že táto požiadavka by mala byť povinná
v záujme bezpečnosti, zdravia a pohody. Ak sa osoba nezúčastňuje súťaží vo svojej
príslušnej funkcii, resp. ak neabsolvuje príslušné kurzy v rámci dohodnutého obdobia, bude
jej zaslaná výzva na napravenie tohto nedostatku v stanovenej lehote pod hrozbou zníženia
dosiahnutej kategórie, resp. vyradenia zo zoznamov FEI.

PRÍLOHA 4: ZOSTAVOVANIE SVETOVÉHO REBRÍČKA FEI V
DISCIPLÍNE VYTRVALOSTNÉ JAZDENIE V ROKU 2017
Vysvetľujúce dodatky:
Ak FEI schváli alternatívne hmotnostné kategórie, tieto súťaže sa nebudú započítavať do
svetového rebríčka FEI v disciplíne vytrvalostné jazdenie a športovci a kone súťažiace
v týchto kategóriách nezískajú žiadne body podľa nižšie uvedenej tabuľky, s výnimkou
schválenej štandardnej hmotnostnej kategórie, ktorá je takto označená v rozpise.
Na pretekoch/súťažiach, kde sa konajú súťaže v niekoľkých hmotnostných kategóriách sa
body za umiestnenie započítavajú len zo súťaží v týchto štandardných hmotnostných
kategóriách schválených v rozpisoch.
Nižšie je uvedená bodová škála na výpočet umiestnenia v rebríčku v disciplíne vytrvalostné
jazdenie:
Bodová škála
V každom zozname rebríčka získa jazdec body v závislosti od umiestnenia, ktoré dosiahol
v jednotlivých súťažiach, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:
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Umiestnenie

CEI4*
CH-M

CEI3*

CEI2*

CEI1*

200
195
190
185
180
175
170
165
160
155

CEI 4*
G/CH[pokr.]
160
156
152
148
144
140
136
132
128
124

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
po

120
117
114
111
108
105
102
99
96
93

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

5

4

3

2

1

