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PREAMBULA
Toto je 9. vydanie pravidiel pre vytrvalostné jazdenie, nadobúdajúce platnosť a účinnosť
dňom 1.1.2016. Od tohto dátumu tieto pravidlá nahrádzajú všetky ostatné texty upravujúce
túto problematiku (iné vydania a všetky ostatné oficiálne dokumenty) vydané pred týmto
dátumom.
Hoci toto vydanie ustanovuje podrobné pravidlá FEI platné pre medzinárodné súťaže vo
vytrvalostnom jazdení, musia sa vždy vnímať v súvislosti so Stanovami FEI, Všeobecnými
pravidlami FEI a Veterinárnymi pravidlami FEI.
Tieto pravidlá nemôžu zabezpečiť riešenie každej eventuality. Okrem toho je v prípade
akýchkoľvek nepredvídaných či výnimočných okolností povinnosťou zboru rozhodcov a iných
funkcionárov FEI rozhodnúť v športovom duchu tak, aby sa rozhodnutie čo najviac
približovalo zámeru týchto pravidiel a Všeobecných pravidiel FEI.
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FEI KÓDEX SPRÁVANIA V ZÁUJME KOŇA
Medzinárodná jazdecká federácia (FEI) vyžaduje, aby všetci účastníci jazdeckého športu na
medzinárodnej úrovni dodržiavali FEI Kódex správania a aby uznali a akceptovali, že zdravie
a pohoda koňa musia mať vždy najvyššiu prioritu. Zdravie a pohoda koňa nesmú byť nikdy
podriadené súťažným ani komerčným vplyvom. Dodržiavať sa musia najmä nasledovné body:
1. Všeobecné zdravie a pohoda koňa:
a) Dobrá starostlivosť o koňa
Ustajnenie a kŕmenie musia byť v súlade s najlepšími praktickými postupmi starostlivosti
o koňa. Neustále musí byť k dispozícii čisté seno dobrej kvality, krmivo a voda.
b) Tréningové metódy
Kone môžu byť podrobené len takému tréningu, ktorý zodpovedá ich fyzickým
schopnostiam a úrovni vyspelosti pre ich príslušné disciplíny. Nesmú sa používať
metódy, ktoré predstavujú zneužívanie alebo vyvolávajú strach.
c) Úprava kopýt a výstroj
Starostlivosť o kopytá a kutie musia spĺňať vysoký štandard. Výstroj musí mať také
prevedenie a musí byť prispôsobený tak, aby sa predišlo riziku bolesti alebo zranenia.
d) Preprava
Počas prepravy musia byť kone v plnom rozsahu chránené pred zraneniami a inými
zdravotnými rizikami. Vozidlá musia byť bezpečné, dobre odvetrané, udržiavané podľa
vysokých štandardov,
pravidelne dezinfikované a vedené kompetentnými osobami. Vždy musia byť k dispozícii
kompetentné osoby na manipuláciu s koňmi.
e) Cestovanie
Všetky cesty musia byť dôkladne naplánované a koňom musia byť umožnené pravidelné
prestávky na oddych s prístupom ku krmivu a k vode v súlade s aktuálnymi
usmerneniami FEI.

2. Schopnosť zúčastniť sa súťaže:
a) Fyzická zdatnosť a spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzicky zdatné kone a športovci s preukázanou
spôsobilosťou. Koňom musia byť umožnené primerané obdobia na oddych medzi
tréningom a súťažami. Po cestovaní by malo byť poskytnuté dodatočné obdobie na
oddych.
b) Zdravotný stav
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Súťažiť, resp. pokračovať v súťaži nesmie žiaden kôň považovaný za nespôsobilého
súťažiť. V prípade pochybností musí byť vždy konzultovaný veterinár.
c) Doping a liečivá
Akýkoľvek úkon, resp. úmysel dopingu a neoprávnené použitie liečiv predstavujú
závažné porušenie zásad zdravia a pohody koňa a nebudú tolerované. Po akomkoľvek
veterinárnom ošetrení musí byť poskytnuté dostatočné obdobie na úplné zotavenie pred
súťažou.
d) Veterinárne zákroky
Nesmú byť povolené žiadne veterinárne zákroky, ktoré ohrozujú zdravie a pohodu koňa
v súťaži alebo bezpečnosť iných koní a/alebo športovcov.
e) Žrebné kobyly / kobyly krátko po ožrebení
Kobyly po štvrtom mesiaci zrebnosti, resp. so žriebäťom pod sebou sa nesmú
zúčastňovať súťaží.
f) Zneužívanie pomôcok
Zneužívanie koňa pomocou prirodzených jazdeckých pomôcok alebo umelých pomôcok
(napr. bičíky, ostrohy, atď.) nebude tolerované.

3. Súťaže nesmú ohrozovať zdravie a pohodu koňa:
a) Priestor súťaže
Kone musia byť trénované a musia súťažiť na vhodnom a bezpečnom povrchu. Všetky
prekážky a podmienky súťaže musia byť nastavené so zohľadnením bezpečnosti koňa.
b) Povrch
Všetky povrchy, po ktorých kone chodia, na ktorých trénujú alebo súťažia musia byť
prevedené a udržiavané tak, aby obmedzili faktory, ktoré by mohli viesť k zraneniu.
c) Extrémne počasie
Súťaže sa nesmú uskutočňovať za extrémnych poveternostných podmienok, ktoré môžu
ohrozovať zdravie, pohodu alebo bezpečnosť koňa. Musí byť zabezpečená možnosť
a vybavenie pre chladenie koní po súťaži.
d) Ustajnenie v mieste súťaže
Stajne musia byť bezpečné, hygienické, pohodlné, dobre odvetrané a dostatočne
priestorné pre druh a temperament koňa. Vždy musia byť k dispozícii priestory na
umývanie koní a voda.

4. Humánne zaobchádzanie s koňmi:
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a) Veterinárrne ošetrenie
Na súťaži musí byť vždy k dispozícii odborný veterinárny lekár. Ak sa kôň počas súťaže
zraní alebo je vyčerpaný, športovec je povinný prestať súťažiť a musí sa vykonať
veterinárne vyšetrenie.
b) Veterinárne kliniky
Vždy keď je to potrebné musí po koňa prísť vozidlo pre rýchlu veterinárnu pomoc
a prepraviť ho do najbližšieho relevantného zariadenia na podrobnejšie vyšetrenie
a liečbu. Zraneným koňom musí byť pred prepravou poskytnuté komplexné podporné
ošetrenie.
c) Zranenia v súťaži
Výskyt zranení utrpených v súťaži by sa mal monitorovať. Mali by byť dôkladne
posudzované podmienky povrchu, frekvencia súťaží a akékoľvek iné rizikové faktory,
aby sa poukázalo na spôsoby, ako zranenia minimalizovať.
d) Eutanázia
Ak sú zranenia veľmi závažné, môže byť potrebné, aby veterinár čo najskôr vykonal
eutanáziu koňa z humánnych dôvodov s jediným cieľom minimalizácie utrpenia.
e) Odstúpenie zo súťaže / ukončenie športovej kariéry
S koňmi sa musí po odstúpení zo súťaže / ukončení športovej kariéry zaobchádzať
súcitne a humánne.

5. Vzdelávanie:
FEI vyzýva všetkých účastníkov jazdeckého športu, aby sa snažili o čo najvyššiu úroveň
vzdelania v príslušných odborných oblastiach relevantných pre starostlivosť
a manažment športových koní.
Tento Kódex správania v záujme koňa môže byť z času na čas upravovaný, pričom sú
vítané názory všetkých. Osobitná pozornosť sa bude venovať novým vedeckým
zisteniam a FEI podporuje ďalšie financovanie a podporu štúdií zameraných na zdravie
a pohodu koní.
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KAPITOLA I

SÚŤAŽ

Článok 800 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kódex
Pre športovcov a registrovaných
vytrvalostnom jazdení

trénerov

zúčastňujúcich

sa

súťaží

FEI

vo

1. Tento Kódex rozlišuje dve samostatné funkcie súvisiace s prípravou koní na
vytrvalostné súťaže FEI a s ich účasťou na nich: športovec a tréner.

2. Pre účely tohto Kódexu je „športovec“ definovaný ako jazdec koňa v súťaži.
3. Pre účely tohto Kódexu je „tréner“ definovaný ako osoba, ktorá je zodpovedná za
fyzickú i duševnú prípravu koňa na súťaž.

4. Pred pretekmi je tréner zodpovedný za kondičnú prípravu koňa na súťaž, ktorá
zahŕňa program fyzickej prípravy, výživu koňa, zabezpečovanie
veterinárnej starostlivosti a podávanie liečiv podľa pokynov veterinára.

vhodnej

5. V mnohých prípadoch bude športovec jazdcom i trénerom koňa.
6. Úspešný športovec a tréner musí byť schopný správne zvoliť tempo a efektívne a
bezpečne viesť koňa terénom a musí mať neustále na zreteli bezpečnosť človeka
i koňa.

7. Športovec a tréner nesmú na súťaž prihlásiť koňa, ani sa nesmú zúčastniť súťaže
s koňom, ktorý trpí chorobou, je zranený alebo berie lieky, ktoré by mali negatívny
vplyv na schopnosť koňa zúčastniť sa súťaže alebo by túto schopnosť zlepšovali.

8. Medzinárodná jazdecká federácia (FEI) vyžaduje, aby všetci účastníci jazdeckého
športu na medzinárodnej úrovni dodržiavali FEI Kódex správania v záujme koňa a
aby uznali a akceptovali, že zdravie a pohoda koňa musia mať vždy najvyššiu
prioritu. Zdravie a pohoda koňa nesmú byť nikdy podriadené súťažným ani
komerčným vplyvom.
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9. Športovec a tréner musí popri znalosti Všeobecných pravidiel poznať Pravidlá FEI
pre vytrvalostné jazdenie, Veterinárne pravidlá FEI a Predpisy FEI pre boj proti
dopingu koní, predpisy pre boj proti dopingu ľudí a predpisy pre kontrolovanú
medikáciu. Musí zabezpečiť, aby sledoval všetky zmeny vykonané v priebehu roka a
pravidelne musí sledovať Pravidlá FEI pre vytrvalostné jazdenie, Veterinárne
pravidlá a musí podporovať čistý šport.

10. Športovec a tréner musí počas prípravy na súťaž i počas nej dodržiavať tieto
pravidlá a predpisy.

11. FEI je oprávnená prijať disciplinárne opatrenia proti športovcovi alebo trénerovi,
ktorý nedodržiava tento Kódex a pravidlá a predpisy FEI, čím poškodzuje zdravie a
pohodu koňa a integritu športu.

12. Pri registrácii vytrvalostných koní na FEI musí byť taktiež registrované meno
trénera daného koňa a musí byť uhradený registračný poplatok. Ak je registrovaný
tréner FEI taktiež registrovaným športovcom, nie je účtovaný žiaden ďalší
registračný poplatok. Všetky zmeny trénera koňa registrovaného na FEI musia byť
nahlásené FEI a musí byť príslušne aktualizovaný údaj o registrácii trénera.

800.1

800.1.1

800.1.2
800.1.3

Súťaž vo vytrvalostnom jazdení (ďalej len „vytrvalostná súťaž, pozn. prekl.) je
súťažou preverujúcou schopnosť športovca bezpečne manažovať výdrž, vytrvalosť
a fyzickú kondíciu koňa na vytrvalostnej trati v súťaži, na ktorej bojuje s traťou
samotnou, jej dĺžkou, klimatickými podmienkami, terénom a časom.
Najdôležitejšou zodpovednosťou technického delegáta (TD), zboru rozhodcov,
stewardov, veterinárnej komisie, vedúceho ekipy, tímového veterinára, trénera a
členov servisného tímu a absolútnou zodpovednosťou športovca je zabezpečenie
dobrého zdravotného stavu a pohody koňa svedomitým uplatňovaním svojich
schopností spolu so starostlivým a odborným prístupom športovca.
Úspešný športovec musí byť schopný správne zvoliť tempo a efektívne a bezpečne
viesť koňa terénom.
Vo vytrvalostných súťažiach sa pod pojmom „kôň“ rozumie každý člen rodu
„Equus“.

800.2 Súťaž pozostáva z jednotlivých kôl.
800.2.1 Žiadne kolo nesmie byť dlhšie ako 40 km a v zásade by nemalo byť kratšie ako 20
km, pričom nesmie byť kratšie než 16 km.
800.2.2 Na konci každého kola je povinná prestávka za účelom veterinárnej kontroly.
Zahraničný veterinárny delegát (ZVD), predseda veterinárnej komisie (PVK)
a predseda zboru rozhodcov (PZR) by mali byť informovaní o dĺžke každého kola a
malo by s nimi byť konzultované trvanie povinnej prestávky v každej veterinárnej
uzávere.
800.2.3 V súťažiach na 80km až 119km musia byť minimálne dve veterinárne uzávery plus
posledná kontrola (tri kolá).
V súťažiach na 120km až 139km musia byť minimálne tri veterinárne uzávery plus
posledná kontrola (štyri kolá).
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V súťažiach na 140km až 160km by malo byť minimálne päť veterinárnych uzáver
plus posledná kontrola. (6 kôl) (Je možnosť znížiť počet kôl na 5 podľa odporúčania
technického delegáta (TD) a na základe schválenia predsedu veterinárnej komisie.
800.2.4 Kolá môžu byť rozložené v rámci jedného alebo viacerých dní.
800.2.5 Každé kolo vytrvalostnej súťaže musí byť oddelené povinnou prestávkou.
800.2.6 Každý deň vytrvalostnej súťaže musí byť rozdelený na minimálne tri kolá oddelené
veterinárnou kontrolou a povinnou prestávkou.
800.2.7 Na každej vytrvalostnej súťaži musí byť minimálne jedna povinná prestávka v trvaní
minimálne 40 minút.
800.2.8 Čas povinných prestávok za všetky kolá musí zodpovedať minimálne pomeru 1
minúta na 1 km, t.j. po 35 km kole musí nasledovať povinná prestávka v trvaní
minimálne 35 minút.
800.2.9 Maximálna stanovená dĺžka jednotlivej povinnej prestávky pri jednodňovej súťaži
musí byť 60 minút, pričom na 3-hviezdových alebo vyšších súťažiach musí byť
minimálne jedna povinná prestávka v trvaní minimálne 50 minút.
800.2.10 Ďalej, povinné prestávky vo veterinárnych uzáverách, v ktorých sú stanovené
povinné opakované kontroly schopnosti pokračovať v súťaži (tzv. re-kontroly) musia
trvať minimálne 40 minút, pričom na tieto re-kontroly musia byť kone predvedené
najskôr 15 minút pre ich časom odchodu do ďalšieho kola.
800.3

Bez ohľadu na poradie alebo pravidlá štartu sa každý súťažiaci počas celej súťaže
musí správať tak, akoby bol sám a súťažil na čas.

800.4

Dvojica, ktorá trať absolvuje v najkratšom čase bude klasifikovaná ako víťaz súťaže
po úspešnom absolvovaní všetkých závarečných veterinárnych kontrol a kontroly
medikácie ako aj ostatných procedúr ustanovených pre bezpečnosť koňa
a športovca
v zmysle
týchto
pravidiel,
Všeobecných
pravidiel
FEI
alebo Veterinárnych pravidiel FEI alebo iných pravidiel a predpisov FEI. Súťaže
musia byť zorganizované tak, aby športovcom umožnili určiť si svoje vlastné tempo
tak, aby súťažili na čas, a to s prihliadnutím na nasledovné:
800.4.1 Nepriaznivé podmienky: Z dôvodov stavu trate alebo z iných dôvodov, ako napríklad
vysoká vlhkosť, vysoké teploty, ktoré by mohli mať negatívny dopad na možnosť
bezpečného absolvovania trate môže organizačný výbor (OV) v súčinnosti s
technickým delegátom (TD) stanoviť maximálny čas pre určitý úsek trate či kolo
súťaže a/alebo časy zatvorenia jednej alebo viacerých veterinárnych uzáver za
účelom zabezpečenia, aby športovci príliš nezaostávali za skutočným tempom
súťaže, aby tak bola zabezpečená bezpečnosť koňa.
800.4.2 Bezpečnosť trate: Naopak, z dôvodu okolností týkajúcich sa bezpečnosti trate môže
OV v súčinnosti s TD vymedziť úseky trate, kde sa musia dodržiavať kontrolované
chody koňa a/alebo stanovená maximálna rýchlosť. To však bude závisieť od daných
okolností konkrétnej trate ako aj od dennej doby a vo všeobenosti by takto
vymedzený súvislý úsek nemal byť dlhší ako 5 km, resp. 5% trate. Vo všeobecnosti
by na jednotlivé kolo trate nemal pripadať viac než jeden úsek s kontrolovanou
rýchlosťou a/alebo stanoveným tempom, pričom takýto úsek sa nesmie nachádzať
v poslednom kole.

Článok 801 - TRAŤ/Priestor súťaže
801.1

Technický delegát (TD) a FEI
autor trate (ak je vymenovaný) v súčinnosti
s organizačným výborom (OV) stanoví technicky náročnú trať naprieč krajinou
v rámci obmedzení daných terénom a poveternostnými podmienkami, zahŕňajúcu
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zmeny povrchu, ktorá preverí odolnosť, vytrvalosť a jazdecké zručnosti dvojice,
avšak neohrozí zdravie a pohodu koňa.
801.2

Trať by mala zahŕňať prirodzene sa vyskytujúce alebo človekom vytvorené prvky,
ako napríklad (no nielen) nespevnené cesty, priekopy, prudké stúpania, klesania
a brody s technicky náročnými faktormi ako napríklad, no nielen: povrch, terén,
prevýšenie, smer a rýchlosť.

801.3

Typ terénu a prevýšenie musí byť jednoznačne uvedené v rozpise súťaže.

801.4

Trať nesmie obsahovať viac než 10% verejných komunikácií so spevneným
povrchom určených na premávku vozidiel.

801.4.1 Autor trate alebo TD majú absolútnu kontrolu nad tým, že jednotlivé kolá trate
nesmú byť osobitne zostavené a vybudované tak, aby umožňovali rýchlosti, pri
ktorých je pravdepodobné, že pri nich budú kone vystavené zvýšenému riziku
zranenia počas súťaže.
801.5

Náročnejšia časť trate by sa mala nachádzať v počiatočných kolách súťaže.

801.6

OV stanoví dĺžku jednotlivých kôl, pričom tieto údaje musia byť zverejnené
v rozpise.

801.7

Technicky náročné prvky musia byť v maximálnej možnej miere ponechané vo
svojom prirodzenom stave. V prípade potreby by mali byť zabezpečené, resp.
spevnené tak, aby zostali v rovnakom stave počas celej súťaže.

801.8

Priestor dojazdu do cieľa musí byť dostatočne dlhý a široký, aby umožnil rýchly finiš
viacerým koňom tak, aby si neprekážali, pričom musí poskytovať aj dostatočne dlhý
priestor pre dobeh po prekročení cieľovej čiary, aby športovci mali kde bezpečne
zastaviť kone po prípadnom prekročení cieľovej čiary v trysku či plnom cvale.
Priestor dojazdu do cieľa sa musí nachádzať čo najbližšie k veterinárnej uzávere.
801.8.1 Pojem ‘priestor súťaže’ (angl. Field of Play) je definovaný nasledovne: stanovená
trať (kolá alebo fázy), stanovené servisné body na trati alebo vyhradené zóny na
poskytovanie servisu v rámci veterinárnej uzávery, vyhradený priestor na
veterinárnu kontrolu a priestor povinnej prestávky v rámci veterinárnej uzávery
alebo pri nej. Na majstrovstvách bude obmedzený prístup do priestoru súťaže podľa
ustanovení v rozpise.
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.
801.8.3 Všetky kone musia byť neustále jednoznačne pozorovateľné zo strany veterinárnych
funkcionárov FEI, zboru rozhodcov a stewardov. Takejto možnosti pozorovania sa
nesmie brániť žiadnym blokovaním pohľadu predmetmi, vybavením ani zábranami
akéhokoľvek druhu, a to pod hrozbou diskvalifikácie a výstrahy vo forme žltej karty.
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Článok 802 – ZNAČENIE TRATE
802.1

Všeobecná podmienka: Značenie trate musí byť vykonané takým spôsobom, aby
bolo bez pochýb jasné, kadiaľ trať vedie. Značkami môžu byť zástavky, fáborky,
smerovky, krieda, farba a pod.

802.2

Poradie kôl a smer trate: Súťažiaci musí prejsť celú trať v správnom poradí kôl a
v smere vyznačenom na mape v zmysle čl. 802.6.

802.3

Omyly na trati: Ak si súťažiaci zmýli trať, musí sa vrátiť späť a pokračovať z miesta,
kde došlo k omylu, inak bude diskvalifikovaný. Alternatívne, ak nie je náprava
omylu na trati možná, resp. nie je v najlepšom záujme koňa, môže zbor rozhodcov
stanoviť alternatívu, v zmysle ktorej bude dvojica musieť absolvovať ekvivalentnú
vzdialenosť v rovnakom type terénu, pričom túto vzdialenosť musí absolvovať
v rámci jedného kola, čím sa zabezpečí, že súťažiaci rovnako prejde všetkými
veterinárnymi uzáverami v správnom poradí a v rámci stanovených časových
limitov. V týchto prípadoch bude dvojica hodnotená len v zmysle, že súťaž
dokončila. Športovec a kôň za takýto výkon môže získať osvedčenie o spôsobilosti
(angl. Certificate of Capability), resp. sa mu takýto výkon počíta do plnenia iných
kvalifikačných kritérií, nemôže sa však uchádzať o cenu kondície ani o započítanie
svojho výsledku do bodovania družstva či individuálneho hodnotenia pre určenie
umiestnenia.

802.4

Vymedzujúce zástavky: Na označenie definovaných úsekov trate a na označenie
štartovej a cieľovej čiary musia byť použité vymedzujúce zástavky alebo iné
akceptovateľné ukazovatele. Tieto zástavky alebo ukazovatele a pod. musí súťažiaci
rešpektovať vždy, keď sa na trati objavia, inak bude diskvalifikovaný. Na miestach,
kde je možné skrátiť si trať musí organizačný výbor zabezpečiť stewardov na
kontrolovanie dodržiavania povinného prejazdu.

802.5

Značky na trati: Smerové zástavky či ukazovatele majú ukazovať všeobecný smer a
cestu, ktorou treba ísť, a majú tak pomôcť športovcom nájsť cestu. Musia byť
umiestnené tak, aby ich športovci rozpoznali bez straty času. Označenie vzdialenosti
by malo byť umiestnené každých 10 km.

802.6

Plán trate: Každému športovcovi bude vopred umožnený prístup k mape alebo plánu
trate, na ktorom je znázornený priebeh trate a umiestnenie všetkých povinných
prestávok alebo povinných prekážok. Na majstrovstvách, resp. 4-hviezdových
súťažiach musí OV taktiež každému súťažiacemu poskytnúť kópie týchto máp alebo
plánov.

802.7

Štart a cieľ: Štart a cieľ každého kola musí byť jednoznačne a výrazne označený
zodpovedajúcim označením.

Článok 803 – PLÁN TRATE
803.1

Mapa: Po definitívnom stanovení trate by mala byť súťažiacim k dispozícii mapa
v mierke 1:50 000, a to optimálne na porade pred súťažou (angl. ride briefing)
a určite pred začiatkom súťaže.
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803.2

Definitívne stanovenie trate: Trať vytrvalostnej súťaže by mala byť oficiálne
stanovená minimálne 7 dní pred začiatkom súťaže a pred odovzdaním zboru
rozhodcov by ju mal schváliť technický delegát.

Článok 804 – ZMENY TRATE A ZMENY TERMÍNU/ODLOŽENIE ALEBO ZRUŠENIE
SÚŤAŽÍ
804.1

Zmena trate: Po oficiálnom stanovení trate nesmú byť vykonané žiadne zmeny bez
súhlasu technického delegáta (TD) a zboru rozhodcov (ZR).

804.2

Zmena termínu / odloženie súťaže: Za výnimočných okolností, ktoré sú všeobecne
stanovené v čl. 804.2.4, môže byť zmenený termín konania súťaže, resp. môže byť
odložený jej štart na neskôr, pričom toto rozhodnutie vykonajú nasledovní
funkcionári:
Pred súťažou (najneskôr hodinu pred prvou veterinárnou kontrolou): Rozhodnutie
technického delegáta v súčinnosti so zástupcom OV, ZVD, PVK a PZR.
Po začiatku súťaže: Rozhodnutie predsedu zboru rozhodcov v súčinnosti so ZR,
zástupcom OV, ZVD, PVK a TD.
Úloha OV: Organizačné výbory sa vyzývajú, aby pri plánovaní všetkých súťaží
počítali s možnosťou, že bude potrebné buď odložiť štart súťaže na neskôr až o max.
30 hodín a/alebo úplne zmeniť termín konania súťaže. V prípade súťaží CEIO, 4hviezdových súťaží a majstrovstiev by mal OV uviesť informáciu o tejto možnosti v
rozpise.
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.

804.2.1
804.2.2
804.2.3

804.2.4

804.3

804.3.1
804.3.2
804.3.3
804.3.4

Zrušenie súťaže: V prípade výskytu katastrofických okolností počas súťaže, v zmysle
všeobecného ustanovenia v čl. 804.3.4, môže byť súťaž zrušená, pričom toto
rozhodnutie vykonajú nasledovní funkcionári:
Pred súťažou (najneskôr hodinu pred prvou veterinárnou kontrolou): Rozhodnutie
technického delegáta v súčinnosti so zástupcom OV, ZVD, PVK a PZR.
Po začiatku súťaže: Rozhodnutie predsedu zboru rozhodcov v súčinnosti so ZR,
zástupcom OV, ZVD, PVK a TD.
Úloha OV: Organizačné výbory sa vyzývajú, aby pri plánovaní všetkých súťaží
počítali s možnosťou, že bude potrebné zrušiť súťaž a evakuovať miesto konania.
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.

804.4

Charakter disciplíny vytrvalostné jazdenie: Vo všetkých prípadoch treba mať na
pamäti, že v tejto disciplíne ide o súťaž v zmysle boja s technicky náročným
terénom, poveternostnými podmienkami a inými okolnosťami na trati ako skúšky
vytrvalosti, a preto by sa odloženie štartu, zmena termínu a zrušenie súťaže mali
používať len ako výnimočné opatrenia.

804.5

Oznámenia: V akomkoľvek z vyššie uvedených prípadov by mali byť športovci
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a/alebo vedúci ekipy, ako aj OV, personál zabezpečujúci časomieru a všetci
funkcionári súťaže čo najskôr oficiálne a osobne informovaní o danom rozhodnutí,
a to najneskôr pred štartom súťaže, resp. pred štartom do príslušného kola.

Článok 805 – SPÔSOB ŠTARTU
805.1

Kone nesmú prekročiť štartovú čiaru pred signálom na štart.

805.2

Ak dvojica odštartuje nesprávnym spôsobom, pod hrozbou diskvalifikácie sa musí
vrátiť a prejsť štartovou čiarou znovu. Pritom sa jej však počíta čas štartu tak,
akoby vyštartovala na pôvodný signal.

805.3

Čas štartu každého športovca, ktorý sa na štart nedostaví včas, je zaznamenaný
akoby daný športovec štartoval načas. Žiaden súťažiaci nesmie vyštartovať neskôr
než 15 minút po oficiálnom čase štartu, inak bude diskvalifikovaný.

805.4

Hromadný štart nemôže byť použitý na nasledujúci deň/v nasledujúce dni pri
viacdňových súťažiach. Dvojice by mali na nasledujúci deň štartovať v rozostupoch v
tých istých časových intervaloch aké boli zaznamenané pri dobehu do cieľa
predchádzajúceho dňa. To bude pokračovať po dobu, napr. 1 hodinu, o ktorej podľa
svojho uváženia rozhodne predseda zboru rozhodcov a technický delegát
v súčinnosti s organizačným výborom. Zostávajúce dvojice budú následne štartovať
spolu.

Článok 806 – ČAS A MERANIE ČASU
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).

806.2

Každému športovcovi bude pre každé kolo pridelená časová karta alebo jej
akceptovateľná a spoľahlivá alternatíva. (pozri Vysvetľujúce dodatky k
vytrvalostným pravidlám).

806.3

Ak sú primárnymi metódami merania elektronické systémy (odporúčané na 3*
a vyšších súťažiach), OV musia zabezpečiť alternatívne zdroje elektrickej energie
a záložné
zaznamenávanie
nameraných
časových
údajov
a všetkých
zaznamenaných informácií. Systémy časomiery so stewardami poverenými ich
sledovaním a/alebo časomeračmi sú povinné pri štarte a v cieli každého meraného
kola, aby bolo možné zaznamenávať časy jednotlivých súťažiacich.

806.4

Čas sa počíta od momentu signálu k štartu do momentu, keď dvojica prekročí
cieľovú čiaru.

806.5

Musí sa používať systém veterinárnych uzáver v miestach povinných prestávok.
(pozri Vysvetľujúce dodatky k vytrvalostným pravidlám).

806.6

Vo veterinárnych uzáverách sa meranie času vstupu dvojíc na kontrolu musí
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vykonávať takým spôsobom, aby sa vyhlo akémukoľvek omeškaniu pri zaznemenaní
času súťažiaceho spôsobenému súčasným príchodom viacerých koní na kontrolu.

Článok 807 – SÚŤAŽ A FAIR PLAY
807.1

Športovec môže svojho koňa na trati viesť alebo ho nasledovať, ale štartom každého
dňa a cieľovou čiarou posledného kola dňa musí prejsť na koni, inak bude
diskvalifikovaný.

807.2

Má sa za to, že športovec, ktorý nerešpektuje žiadne stanovené časové limity sa
nekvalifikoval do ďalšieho kola, resp. do konečného hodnotenia.

807.3

Po odštartovaní dvojice nesmie na trati žiadna iná osoba viesť ani jazdiť koňa, inak
bude súťažiaci diskvalifikovaný.

807.4

Úmyselné blokovanie predbiehajúcej dvojice pomalšou dvojicou sa penalizuje
diskvalifikáciou. Účelom tohto ustanovenia nie je brániť súťaži medzi športovcami na
trati v boji o umiestnenie, ale má sa uplatňovať v situáciách, keď pomalšiu dvojicu
predbieha dvojica, ktorá už prípadne beží v ďalšom kole preto, pretože pomalšia
dvojica ide výrazne nižším tempom, alebo pretože má iné problémy s odmietaním
poslušnosti koňa či s výstrojom.

807.5

Dvojica, ktorá sa nekvalifikuje do ďalšieho kola súťaže, alebo ktorá je z akéhokoľvek
dôvodu diskvalifikovaná, musí okamžite opustiť trať a nemá právo po nej
pokračovať, pokiaľ existuje iná schodná alternatíva, pričom v prípade nevyhnutnosti
pokračovania po trati to musí najprv schváliť člen ZR alebo, ak nie je k dispozícii,
tak steward.

807.6 Povolená pomoc počas súťaže alebo na trati:
807.6.1 V rozpise súťaže musí byť uvedené, kde je počas súťaže povolené poskytovať pomoc
(servis), a to vo veterinárnych uzáverách i na trati.
807.6.2 Dvojice musia mať prístup k vode na trati minimálne každých 10 kilometrov.
807.6.3 Je povolené poskytnúť pomoc dvojici kedykoľvek, i na trati, napríklad po páde alebo
ak dôjde k oddeleniu športovca od svojho koňa, alebo v prípade uvoľnenia alebo
straty podkov.
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.
807.7 Zakázaná pomoc: Zakázané sú druhy činností uvedené nižšie v článkoch 807.7.1 až
807.7.8 (vrátane), pričom športovcovi a/alebo registrovanému trénerovi bude
uložená sankcia určená pre jednotlivé činnosti, ako je uvedené pri jednotlivých
činnostiach
807.7.1 Byť nasledovaný, nasledovať alebo byť sprevádzaný na akejkoľvek časti trate
bicyklom, chodcom alebo športovcom, ktorý nesúťaží, a to pod hrozbou sankcie vo
forme žltej výstražnej karty.
807.7.2 Poskytovanie pomoci na akejkoľvek časti trate, ktorá na poskytovanie danej pomoci
nie je osobitne určená, a to pod hrozbou sankcie vo forme žltej výstražnej karty.
807.7.3 Prijímanie pomoci na ktorejkoľvek časti trate zo strany niekoho, kto na jej
poskytovanie nie je oprávnený, a to pod hrozbou sankcie vo forme žltej výstražnej
karty.
807.7.4 Byť nasledovaný, nasledovať alebo byť sprevádzaný na akejkoľvek časti trate alebo
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807.7.5

807.7.6
807.7.7

807.7.8

po bezprostredne susediacej prístupovej ceste (pozri Vysvetľujúce dodatky)
akýmkoľvek vozidlom (bez ohľadu na čl. 807.6.1), a to pod hrozbou sankcie vo
forme žltej výstražnej karty.
Pobádanie koňa do klusu vo veterinárnej uzávere treťou stranou (pozn. prekl.: t.j.
inou osobou ako tou, ktorá koňa predvádza), a to pod hrozbou sankcie vo forme
žltej výstražnej karty.
Niekto na trati pobádajúci koňa akýmkoľvek spôsobom, a to pod hrozbou sankcie vo forme
žltej výstražnej karty a diskvalifikácie.
Strihanie drôtených plotov alebo menenie časti ohrady na trati tak, aby sa uvoľnila
cesta, alebo vytínanie stromov alebo odstraňovanie prekážok alebo menenie
technických aspektov trate, a to pod hrozbou sankcie vo forme žltej výstražnej
karty.
Akceptovanie akéhokoľvek zásahu treťou stranou, či už bol takýto zásah vyžiadaný
alebo nie, s cieľom zvýhodnenia športovca alebo jeho koňa, a to pod hrozbou
sankcie vo forme žltej výstražnej karty a diskvalifikácie.

Článok 808 – ROZPIS SÚŤAŽE
808.1

V rozpise súťaže (angl. schedule) vydanom organizačným výborom akejkoľvek
súťaže CEI nie je potrebné opakovať Všeobecné pravidlá FEI ani Pravidlá FEI pre
vytrvalostné jazdenie. Je postačujúce poskytnúť informácie o kategórii súťaže, dĺžke
trate, rýchlosti, časovom limite a eventuálnom časovom limite jednotlivých kôl
súťaže, spôsobe hodnotenia, pravidlách štartu, spôsobe značenia trate, procedúrach
počas povinných prestávok, popise trate (pričom treba uviesť aj prevýšenia) a
možných prekážkach.

808.2

Ďalšie podrobné informácie týkajúce sa rozpisov vytrvalostných súťaží sú uvedené
vo Vysvetľujúcich dodatkoch k vytrvalostným pravidlám.

808.3

Okrem podmienok súťaže (termín uzávierky prihlášok, miesto a čas štartu, počet
a dĺžka povinných prestávok, štartovné a ceny) sa v rozpise zvyčajne uvádzajú aj
administratívne informácie ako napr. informácie o preprave, ubytovaní pre
športovcov a členov servisného tímu, ustajnení, zabezpečení sena, a pod.

Článok 809 – PREDPÍSANÉ OBLEČENIE
809.1

Adekvátne
upevnená
ochranná
prilba
vyhovujúca
uznávanému
jazdeckému/vytrvalostnému štandardu je povinná na všetkých vytrvalostných
súťažiach pre všetky osoby sediace na koni.

809.2

Na všetkých vytrvalostných súťažiach je povinná bezpečná jazdecká obuv
s minimálne 12 mm podpätkom, alebo alternatívne vpredu uzavreté strmene alebo
jazdecké bezpečnostné strmene.

809.3

Na všetkých súťažiach CEI sa vyžaduje oblečenie, ktoré je vhodné a nepoškodzuje
imidž disciplíny vytrvalostného jazdenia.

Na všetkých súťažiach FEI je povinné mať na sebe nasledovné oblečenie:
809.3.1 Osoby, ktoré sa zúčastňujú prvej kontroly pred súťažou/otváracích ceremoniálov/
posudzovania ceny kondície a slávnostného odovzdávania cien
• Športovec: Vkusné a upravené tímové alebo individuálne jazdecké rovnošaty.
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•

Tímoví funkcionári, podkoniari, členovia servisného tímu: Vkusné a upravené
tímové alebo individuálne rovnošaty.
• Funkcionári FEI: Vkusný a upravený odev, ktorého súčasťou musí byť, kde sa to
vyžaduje, sako a kravata,
• Krátke nohavice alebo sandále sú neakceptovateľným štandardom oblečenia
a nebudú povolené.
809.3.2 Počas samotnej súťaže:
• Športovec: Primeraný jazdecký odev, košeľa/tričko s límcom.
• Tímoví funkcionári, podkoniari, členovia servisného tímu: Vkusný a upravený
tímový alebo individuálny odev. Vo vyhradenom priestore na veterinárnu
kontrolu nie sú povolené krátke nohavice, ani sandále v rámci priestoru súťaže
(bezpečnosť).
• Funkcionári: Vkusný a upravený pracovný odev, žiadne krátne nohavice ani
sandále.
809.3.3 Pre reklamu platia Všeobecné pravidlá FEI.

Článok 810 – SEDLANIE A VÝSTROJ
V zásade nie je žiadne obmedzenie pre sedlanie a výstroj, musí však byť
v bezpečnom stave a mal by koňovi dobre padnúť. (pozri taktiež Veterinárne
pravidlá FEI); Zakázané sú akékoľvek pomocné oťaže, ktoré by mohli neprimerane
obmedzovať voľný pohyb hlavy koňa, vrátane, no nielen, prievlečných oťaží.
810.1

Podľa uvedenia v rozpise súťaže môže byť vyžadovaný špecifický bezpečnostný
výstroj, ako napríklad reflexné súčasti výstroja a pod.

810.2

Bičíky (alebo používanie čohokoľvek iného ako bičíka) a ostrohy sú zakázané.

810.3

Používanie mobilných telefónov a GPS zariadení je povolené. Všetky ostatné formy
komunikačných zariadení musí pred súťažou schváliť zbor rozhodcov.

810.4

Pre reklamu platia Všeobecné pravidlá FEI.

810.5

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.

Článok 811 – SUROVOSŤ
811.1

Každý čin alebo sled činov, ktoré podľa názoru zboru rozhodcov možno jasne a
jednoznačne považovať za surovosť alebo zneužívanie sa trestajú diskvalifikáciou a
inak v zmysle Všeobecných pravidiel FEI, pričom dotyčná osoba musí byť nahlásená
FEI.

811.2

Hlásenia takýchto činov musia byť pokiaľ možno opatrené podpismi a adresami
svedkov týchto činov. Hlásenia musia byť čo najskôr doručené zboru rozhodcov,
alebo na sekretariát organizačného výboru.
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Článok 812 – HMOTNOSTI
812.1

Na všetkých seniorských 4* majstrovských súťažiach CEI musí byť minimálna
hmotnosť športovcov na koni 75 kg vrátane všetkého jazdeckého výstroja (čl.
812.6).

812.2

Na seniorských 3* súťažiach CEI je minimálna hmotnosť jazdcov na koni 75 kg pričom podrobnosti musia byť jednoznačne uvedené v schválenom rozpise súťaže.

812.3

Na 1* a 2* súťažiach CEI môžu byť povolené alternatívne hmotnostné kategórie,
resp. kategórie podľa pohlavia, a to na základe predchádzajúceho schválenia FEI,
pričom musia byť jednoznačne uvedené v rozpise FEI.

812.4

Na súťažiach mladých jazdcov a/alebo juniorských súťažiach nie je stanovená žiadna
minimálna hmotnosť.

812.5

Ak je povinne stanovená minimálna hmotnosť, musí byť vykonaná kontrola
hmotnosti pred štartom a, v prípade potreby, po dobehu do cieľa a môže sa
uskutočniť náhodným spôsobom počas súťaže.

812.6

Športovci musia byť odvážení a v prípade potreby musia byť odvážení so všetkým
jazdeckým výstrojom (okrem uzdenia). Športovec si musí zachovávať minimálnu
hmotnosť neustále, keď sedí na koni, inak bude diskvalifikovaný. Športovec je
povinný dať sa odvážiť okamžite po prekročení cieľovej čiary, ak ho na to vyzve
funkcionár FEI.

812.7

Organizátori musia zabezpečiť spoľahlivú váhu s možnosťou rekalibrácie.

Článok 813 – HODNOTENIE
813.1

Jednotlivci (angl. individuals): Vo vytrvalostnej súťaži je víťaznou dvojicou tá, ktorej
čas jazdy je najkratší a ktorá úspešne splní, resp. absolvuje všetky povinné
procedúry a podmienky, vrátane, avšak nielen, záverečnej veterinárnej prehliadky.
V rozpise súťaže musí byť jednoznačne stanovený spôsob hodnotenia.

813.2

Družstvá (angl. teams): Víťazným družstvom je družstvo s najlepším časom po
sčítaní konečných výsledkov troch najlepšie umiestnených dvojíc družstva. V
prípade rovnosti zvíťazí to družstvo, ktorého tretia súťažiaca dvojica v poradí má
lepší čas. Ak sú hodnotení menej než 3 členovia družstva, takéto družstvá nie sú
oprávnené na umiestnenie v súťaži družstiev.

813.3

Mŕtvy dostih (angl. Dead Heat): Ak dve alebo viaceré dvojice, ktoré spolu štartovali
majú rovnaký celkový čas jazdy, sú hodnotené podľa toho, v akom poradí prekročia
cieľovú čiaru.

813.4 Diskvalifikácia, odstúpenie alebo nekvalifikovanie sa do ďalšieho kola:
813.4.1 Diskvalifikácia (angl. Disqualification): Nastane, keď ZR športovca penalizuje
a vylúči z ďalšieho pokračovania v súťaži za porušenie týchto pravidiel, Všeobecných
pravidiel FEI, Veterinárnych pravidiel FEI alebo rozpisu.
813.4.2 Nekvalifikovanie sa do ďalšieho kola (angl. Failure to Qualify for the Next Phase,skr.
FTQ) : Nastane, keď je dvojica vylúčená zo súťaže preto, že kôň neprešiel
veterinárnou kontrolou, nedokončila celú trať tak, ako to bolo povinné, alebo
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nesplnila všetky časové podmienky pre predvedenie koňa na kontrolu alebo pre
dokončenie.
813.4.3 Odstúpenie (angl. Retirement): Nastane, keď športovec dobrovoľne odstúpi zo
súťaže, no za dobrovoľné a za odstúpenie sa môže považovať len vtedy, keď:
dvojica korektne dokončila všetky kolá až do daného momentu; dvojica dokončila
svoje posledné kolo tým, že úspešne prešla všetkými povinnými veterinárnymi
kontrolami nasledujúcimi po danom kole, vrátane povinnej re-kontroly pred štartom
do ďalšieho kola, resp. veterinárom nariadenej re-kontroly pred štartom do ďalšieho
kola, pričom nie je stiahnutá zo súťaže z iných dôvodov ustanovených v čl. 813
týchto pravidiel.
813.5

Všetky kone stiahnuté z aktívnej súťaže, či už dobrovoľne alebo inak, a to v
ktoromkoľvek momente súťaže, musia byť predvedené na veterinárnu kontrolu buď
veterinárnej komisii FEI alebo tímu ošetrujúcich veterinárov FEI do 30 minút od
stiahnutia, pokiaľ nie je vydané povolenie zo strany veterinárov FEI na okamžitý
presun koňa z priestoru súťaže do vopred schváleného zariadenia na ošetrenie,
pričom veterinárne záznamy koňa musia byť príslušne aktualizované. Za
nedodržanie tohto pravidla bude športovcovi alebo registrovanému trénerovi vydaná
žltá výstražná karta a koňovi bude uložené povinné obdobie oddychu v trvaní
šesťdesiat dní.

KAPITOLA II

DEFINÍCIA VYTRVALOSTNÝCH SÚŤAŽÍ

Článok 814 – KATEGÓRIE VYTRVALOSTNÝCH SÚŤAŽÍ
Medzinárodné vytrvalostné súťaže sa delia na:
● súťaže CEI (Concours de Raid d’Endurance International),
● súťaže CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel).
Nižšie uvedené medzinárodné vytrvalostné súťaže sa riadia Všeobecnými pravidlami FEI
a Veterinárnymi pravidlami FEI a týmito pravidlami. Delia sa na:
814.1 Súťaže CEI
814.1.1 Musia byť v súlade s podmienkami Všeobecných pravidiel FEI a Pravidiel FEI pre
vytrvalostné jazdenie.
814.1.2 V týchto súťažiach je povinné len oficiálne hodnotenie jednotlivcov.
814.1.3 V prípade súťaže družstiev sa táto súťaž nemôže považovať za oficiálnu súťaž
družstiev, pričom každý člen družstva sa automaticky bude považovať za
súťažiaceho jednotlivca. Počet družstiev, ktoré môžu byť akceptované je na
rozhodnutí organizačného výboru. Družstvá môžu pozostávať z troch až piatich
športovcov, ktorí nemusia byť rovnakej štátnej príslušnosti, pričom podrobnosti
budú uvedené v schválenom rozpise.
814.1.4 Tieto súťaže môžu byť vypísané zároveň s inými národnými seriálmi, resp.
programami, alebo so seriálmi, resp. programami schválenými FEI, a to na základe
schválenia FEI v súčinnosti s technickou komisiou, ktoré si vyhradzujú právo
požadovať, aby sa seriál či program bežal podľa podmienok pre súťaže CEIO, resp.
pre 4-hviezdové súťaže CEI, a to bez ohľadu na dĺžku súťaží.
814.1.5 Súťaže CEI sú definované vo FEI kalendári. Súťaže CEI sa delia na štyri rôzne
hviezdové kategórie nasledovne:
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814.1.5.1 4-hviezdové súťaže: jednodňové majstrovstvá seniorov v minimálnej dĺžke 160
km, majstrovstvá mladých koní pre 7-ročné kone – maximálna dĺžka 130 km,
jednodňové majstrovstvá juniorov a mladých jazdcov v minimálnej dĺžke 120 km,
maximálne 130 km. Regionálne majstrovstvá, u ktorých môže OV požiadať o zmenu
dĺžky trate vzhľadom na miestne klimatické či iné podmienky. Maximálna tepová
frekvencia vo veterinárnych uzáverách: 64 tepov za minútu do 20 minút.
814.1.5.2 3-hviezdové súťaže: Všetky jednodňové súťaže v dĺžke 140 km – 160 km, alebo
dvojdňové súťaže v dĺžke 90-100 km za deň, alebo troj- a viacdňové súťaže v dĺžke
70- 80 km za deň. Maximálna tepová frekvencia vo veterinárnych uzáverách: 64
tepov za minútu do 20 minút.
814.1.5.3 2-hviezdové súťaže: Všetky jednodňové súťaže v dĺžke medzi 120 km a 139 km,
alebo dvojdňové súťaže v dĺžke medzi 70 km a 89 km za deň. Maximálna tepová
frekvencia vo veterinárnych uzáverách: 64 tepov za minútu do 20 minút.
814.1.5.4 1-hviezdové súťaže: (súťaž nízkej úrovne) Všetky jednodňové súťaže v dĺžke
medzi 80 km a 119 km. Maximálna tepová frekvencia vo veterinárnych uzáverách:
64 tepov za minútu do 20 minút.
814.1.5.5 Na poslednej kontrole musí byť maximálna tepová frekvencia 64 tepov za minútu
do 30 minút.
814.1.5.6 Všetci športovci a kone, ktorí sa chcú zúčastniť akejkoľvek súťaže schválenej FEI
musia byť registrovaní vo FEI podľa Všeobecných pravidiel FEI.
814.1.6 FEI môže vytvoriť osobitné kategórie súťaží a uplatňovať osobitné podmienky
hviezdovej kategorizácie súťaží CEI pokiaľ ide o funkcionárov a oprávnenosť na
účasť, a to bez ohľadu na dĺžku súťaží, v prípade novo-vznikajúcich programov v
rozvojových štátoch, resp. regiónoch alebo pre účely výskumu budúcich potrieb
zmien týchto pravidiel, a to vrátane pozmeňovania hmotnostných kategórií či
osobitných kategórií, resp. divízií v rámci súťaží. V takýchto prípadoch budú národné
federácie (NF) a Veterinárna komisia FEI požiadané o priebežné pripomienkovanie.
814.1.7 FEI v súčinnosti s technickou komisiou FEI, OV a príslušnými NF, ktorých sa to týka,
určí, aké podmienky hviezdovej kategorizácie sa budú vzťahovať na súťaže alebo
finále Svetového pohára, ako aj na národné, regionálne, kontinentálne či svetové
seriály súťaží alebo pohárové programy pozostávajúce z viacerých súťaží.
814.1.8 Kritériá tepovej frekvencie možno počas súťaže znížiť, ak je podľa názoru predsedu
veterinárnej komisie na základe konzultácie so ZVD, predsedom zboru rozhodcov
a TD ohrozená bezpečnosť koní.
814.2 Súťaže CEIO
814.2.1 Súťaže CEIO musia byť v súlade s podmienkami Všeobecných pravidiel FEI
a Pravidiel FEI pre vytrvalostné jazdenie.
814.2.2 Na súťaži CEIO musia byť hodnotení jednotlivci i družstvá. Každý štát môže postaviť
iba jedno družstvo. Najmenej tri družstvá sú potrebné, aby mohla byť súťaž
družstiev považovaná za oficiálnu súťaž družstiev. Každé družstvo musia tvoriť
minimálne tri dvojice. Do konečného hodnotenia sa počítajú tri najlepšie výsledky.
V prípade, že sú hodnotení menej ako traja členovia družstva, takéto družstvo
nebude oprávnené na umiestnenie ako hodnotené družstvo, a to ani vtedy, ak tým
ostanú prázdne medailové miesta či miesta, ktorým sa udeľujú ceny.
814.3

Regionálne hry
Vytrvalostné súťaže v rámci regionálnych hier musia byť v súlade s podmienkami
stanovenými jednotlivými asociáciami pre regionálne hry, ktoré sú pridružené
k Medzinárodnému olympijskému výboru (IOC), ako aj v súlade s týmito pravidlami
a Všeobecnými pravidlami FEI.
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Článok 815 – OPRÁVNENIE NA ÚČASŤ
815.1

Každá osoba počnúc rokom, v ktorom dosiahne vek 14 rokov a ktorá je riadne
oprávnená na účasť svojou národnou federáciou je oprávnená zúčastňovať sa
všetkých vytrvalostných súťaží (súťaže CEI, CEIO a majstrovstvá – seniorov a
juniorov/mladých jazdcov.

815.2 Kone:
815.2.1 Na kvalifikáciu ako nové kone, tzv. novici (angl. Novices) musia mať kone
minimálne 5 rokov.
815.2.2 Na účasť na 1-hviezdových a 2-hviezdových súťažiach CEI musia mať kone
minimálne 6 rokov.
815.2.3 Na účasť na 3-hviezdových súťažiach musia mať kone minimálne 7 rokov.
815.2.4 Na 4-hviezdových súťažiach, súťažiach CEIO a majstrovstvách (okrem majstrovstiev
mladých koní, kde musí byť minimálny vek 7 rokov) musia mať kone minimálne 8
rokov.
815.2.5 Kobyly v evidentne pokročilom stupni gravidity, t.j. viac než 120 dní, alebo so
žriebäťom pod sebou sa nemôžu zúčastňovať súťaží CEI.
815.2.6 Všetky veky sa určujú ku dňu súťaže, pre ktorú sa požaduje oprávnenie na účasť,
pričom musia byť potvrdené buď na základe spoľahlivých registrácií alebo písomným
veterinárnym stanoviskom, ktoré môže byť uvedené v pase. U koní sa má za to, že
sa narodili 1. januára.
815.3 Povinný oddych pre kone (angl. Mandatory Rest for Horses):
815.3.1 Po účasti na súťaži CEI alebo na národných súťažiach musí kôň absolvovať
minimálne stanovené povinné obdobie oddychu a až potom bude opäť oprávnený na
účasť na národnej súťaži alebo na súťaži FEI (pozri Vysvetľujúce dodatky):
Dokončená vzdialenosť

štart – 40 km
5 dní (len odstúpenie)
štart – 80 km
12 dní
Nad 80 – 120 km
19 dní
Nad 120 km -140 km 26 dní
Nad 140 km
33 dní

Predĺžené obdobia oddychu sa budú uplatňovať, ak sa kôň nekvalifikoval následne
po okamžitom invazívnom ošetrení alebo z dôvodov nepravidelného chodu (pozri
články 815.3.2 a 815.3.3).
Celkové obdobie oddychu začína o polnoci na konci dňa, v ktorý súťaž skončí (24.00
h.) a ktorý je určený maximálnym povoleným časom jazdy a končí v rovnaký čas
v posledný úplný deň obdobia oddychu. Zverejnený čas štartu najbližšej
nasledujúcej súťaže koňa musí nastať až po uplynutí obdobia oddychu.
815.3.2 Predĺžené obdobia oddychu v prípade invazívneho ošetrenia (angl. invasive
treatment):
Akékoľvek ošetrenie vykonané na koňovi, ktoré zahŕňa prepichnutie alebo rezanie
kože alebo vloženie akéhokoľvek nástroja alebo cudzieho materiálu do organizmu sa
považuje za invazívne ošetrenie. (Výnimkou z tohto pravidla by bolo podávanie
elektrolytov perorálnou formou alebo akupunktúra.) Akýkoľvek metabolický stav
diagnostikovaný u koňa, ktorý sa nekvalifikoval do ďalšieho pokračovania súťaže,
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ktorý by bez poskytnutia ošetrenia ohrozoval zdravie a pohodu koňa by sa
považoval za stav vyžadujúci si invazívne ošetrenie. ZVD a ošetrujúci veterinár sú
zodpovední za individuálnu kontrolu ošetrených koní na konci súťaže a za
klasifikovanie každého prípadu, ktorý je okamžitým invazívnym ošetrením, ktoré si
vyžaduje povinný oddych alebo povolené ošetrenie, ktoré si nevyžaduje povinný
oddych.
Ak sa kôň na akejkoľvek súťaži CEI alebo národnej súťaži za posledných 12
mesiacov nekvalifikoval z metabolických dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžité
invazívne ošetrenie, musí absolvovať povinné obdobie oddychu v dĺžke ako je
uvedené nižšie a až potom bude opäť oprávnený na účasť na súťaži FEI alebo na
národnej súťaži.
Invazívne ošetrenie 1. incident
Invazívne ošetrenie 2. incident

celkovo 60 dní
celkovo 90 dní

Predĺžené obdobie oddychu za 2. incident sa uplatní, ak sa kôň nekvalifikoval
z metabolických dôvodov vyžadujúcich si bezprostredné invazívne ošetrenie na
akýchkoľvek 2 po sebe nasledujúcich súťažiach CEI alebo národných súťažiach alebo
dvakrát za akékoľvek 3-mesačné obdobie.
815.3.3 Predĺžené obdobia oddychu v prípade nepravidelného chodu (angl. irregular gait)
Ak sa kôň na akejkoľvek súťaži CEI alebo národnej súťaži za posledných 12
mesiacov nekvalifikoval z dôvodov nepravidelného chodu, musí navyše k obdobiu
oddychu stanovenému v zmysle článku 815.3.1 absolvovať ďalšie povinné obdobie
oddychu v dĺžke ako je uvedené nižšie a až potom bude opäť oprávnený na účasť na
ďalšej súťaži FEI alebo na národnej súťaži.
Nepravidelný chod 1. incident
Nepravidelný chod 2. incident

14 dní navyše
21 dní navyše

Predĺžené obdobie oddychu navyše za 2. incident sa uplatní, ak sa kôň
nekvalifikoval z dôvodov nepravidelného chodu na akýchkoľvek 2 po sebe
nasledujúcich súťažiach CEI alebo národných súťažiach alebo dvakrát za akékoľvek
3-mesačné obdobie.
Nekvalifikovanie sa z dôvodov nepravidelného chodu na 3. nasledujúcej súťaži CEI
alebo národnej súťaži si vyžiada povinné obdobie oddychu v nasledovnej dĺžke:
Nepravidelný chod 3. incident

90 dní navyše

815.3.4 Ak sa kôň na akýchkoľvek 4 po sebe nasledujúcich súťažiach CEI alebo národných
súťažiach za posledných 12 mesiacov nekvalifikoval z dôvodov nepravidelnosti
chodu, musí absolvovať povinné obdobie oddychu v dĺžke 6 mesiacov a úspešne
absolvovať veterinárne vyšetrenie 4 týždne pred prvou súťažou a až potom bude
opäť oprávnený na účasť na súťažiach CEI alebo na národných súťažiach.
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Ak sa kôň na viac než 4 po sebe nasledujúcich súťažiach CEI alebo národných
súťažiach nekvalifikoval z dôvodov nepravidelnosti chodu, kôň bude mať zákaz
štartu na budúcich vytrvalostných súťažiach.

815.3.5 FEI v súčinnosti s odbornou komisiou FEI a Veterinárnym odborom FEI môže
rozhodnúť o ustanovení dodatočného postupu.
Športovcovi budú uložené trestné body pre športovca v prípade, že jeho kôň je na
súťaži FEI vylúčený z metabolických dôvodov a/alebo z dôvodu fatálnych zranení
(angl. catastrophic injury – skr. CI). Trestné body sa sčítavajú počas obdobia 12
mesiacov od prvého uloženia. Následne je k prvému výročiu každého zbierania
trestných bodov tento počet trestných bodov odčítaný z priebežného súčtu.
100 trestných bodov vedie k automatickému dvojmesačnému obdobiu pozastavenia
činnosti. Po takomto pozastavení sa súčet bodov zníži na nulu.
• Za každé vylúčenie z metabolických dôvodov bude uložených 10 trestných
bodov.
• Ak je kôň vylúčený z metabolického dôvodu, ktorý si vyžaduje okamžité
invazívne ošetrenie, dotknutý športovec obdrží 25 trestných bodov.
• Ak kôň počas súťaže FEI utrpí fatálne zranenie, dotknutý športovec obdrží 80
trestných bodov.
• Ak sa kôň počas povinného minimálneho obdobia oddychu (v zmysle článku
815.3.1 vyššie) zúčastní súťaže CEI alebo národnej súťaže, športovec obdrží
100 trestných bodov (pozri Vysvetľujúce dodatky).
Nad rámec vyššie uvedených sankcií sa taktiež môžu uplatňovať iné sankcie
a porušenia príslušných pravidiel môžu byť riešené pred Tribunálom FEI.
815.3.6 Ak kôň, ktorého jazdí športovec utrpí fatálne zranenie počas obdobia 12 mesiacov
od fatálneho zranenia, ktoré utrpel akýkoľvek predchádzajúci kôň, ktorého jazdil ten
istý športovec, dotknutému športovcovi bude automaticky pozastavená činnosť na
obdobie šiestich mesiacov.
Fatálne zranenie je definované ako zranenie, ktoré si podľa názoru veterinárnej
komisie vyžaduje okamžitú eutanáziu alebo prispeje k úhynu koňa v súťaži bez
ohľadu na jej príčinu.

Článok 816 – KVALIFIKAČNÝ POSTUP A OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI
(prechodné ustanovenia sú uvedené vo Vysvetľujúcich dodatkoch k vytrvalostným
pravidlám)
816.1

Kvalifikácia nových koní a športovcov, tzv. novicov (angl. Novice Qualifying): Na
splnenie kvalifikačných podmienok bude dohliadať príslušná národná federácia (NF).
Predtým než príslušná NF športovca/koňa prvýkrát prihlási do súťaže je potrebné na
online platforme FEI vyplniť Kvalifikáciu novica - formular spôsobilosti (Príloha 2
Pravidiel pre vytrvalostné jazdenie).

816.1.1 Kone a športovci musia, nie však nevyhnutne ako dvojica:
816.1.1.1 úspešne dokončiť 2 súťaže v dĺžke 40-79 km a 2 súťaže v dĺžke 80-90 km v
rýchlosti 16 km/h alebo nižšej.
816.1.2 Kone musia pred účasťou na súťaži CEI splniť požiadavky tejto kvalifikačnej fázy
počas obdobia najmenej 12 mesiacov a najviac 24 mesiacov. Toto ustanovenie je
podrobnejšie vysvetlené vo Vysvetľujúcich dodatkoch.
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816.1.3 Športovci musia bezprostredne pred účasťou na súťaži CEI splniť požiadavky tejto
kvalifikačnej fázy počas obdobia najmenej 6 mesiacov a najviac 24 mesiacov.

816.2
816.2.1
816.2.2

816.2.3

816.2.4

816.3

Kvalifikácia v rámci hviedzovej kategorizácie súťaží CEI: Overí sa podľa evidencie a
databázy FEI a potvrdí ju príslušná NF.
Všetky kone a športovci musia mať úspešne splnenú kvalifikáciu novicov, aby získali
oprávnenie na kvalifikáciu v rámci hviedzovej kategorizácie súťaží CEI.
Kone a športovci musia, nie však nevyhnutne ako dvojica, úspešne dokončiť
jednotlivé hviezdové kategórie súťaží FEI vzostupne, počnúc úspešným dokončením
1-hviezdovej kategórie, čím získavajú kvalifikáciu na účasť v nasledujúcej vyššej
hviezdovej kategórii podľa definície v článku 814.
Získaná kvalifikácia v rámci hviezdovej kategorizácie pre športovcov do úrovne 3*
platí na obdobie maximálne piatich rokov a jej platnosť možno obnovovať úspešným
dokončením súťaže FEI zodpovedajúcej súčasnému statusu športovca alebo
národnej súťaže na obdobnú vzdialenosť.
Získaná kvalifikácia v rámci hviezdovej kategorizácie pre kone platí na obdobie 24
mesiacov. Ak by kôň v tomto období nedokončil súťaž nasledujúcej kategórie, na
ktorú získal kvalifikáciu, bude sa musieť opätovne kvalifikovať na svoju už získanú
úroveň a až potom môže postúpiť vyššie.

4* majstrovstvá:

Juniori / mladí jazdci
Kone:
816.3.1 Kone musia mať absolvovaný vyššie uvedený kvalifikačný postup pre novicov
a kvalifikačný postup v rámci hviedzovej kategorizácie súťaží CEI až po úroveň,
ktorá sa rovná dĺžke súťaže, pre ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia o spôsobilosti,
vrátane tejto úrovne.
816.3.2 Kone musia mať úspešne dokončené minimálne 2 súťaže CEI 2* alebo vyššie.
816.3.3 Z týchto 2 súťaží CEI musí byť minimálne jedna absolvovaná v minimálnej rýchlosti
14 km/h a musí byť v rovnakej alebo väčšej dĺžke a časovom rámci ako 4-hviezdové
majstrovstvá, pričom musí byť absolvovaná najskôr 24 mesiacov pred termínom
uzávierky nominačných prihlášok na majstrovstvá a najneskôr do termínu uzávierky
nominačných prihlášok na majstrovstvá, resp. 60 dní pred súťažou, podľa toho,
ktoré z týchto období je dlhšie. Táto jedna súťaž musí byť absolvovaná vo dvojici
s nominovaným športovcom, pokiaľ tento športovec nie je tzv. elitným
vytrvalostným športovcom v kategórii juniorov / mladých jazdcov. V tomto prípade
môže koňa jazdiť akýkoľvek iný kvalifikovaný športovec v kategórii juniorov /
mladých jazdcov.
Športovci:
816.3.4 Na dosiahnutie statusu tzv. elitného športovca v kategórii juniorov / mladých
jazdcov musia mať športovci úspešne dokončených minimálne desať súťaží CEI 2*
na 120 km alebo vyšších. Na udržanie si statusu elitného športovca v kategórii
juniorov / mladých jazdcov musia športovci úspešne dokončiť minimálne jednu
súťaž CEI na 120 km alebo viac za každé nasledujúce obdobie 24 mesiacov.
816.3.5 Športovci, ktorým je nariadená akákoľvek forma pozastavenia činnosti v zmysle
definície vo Všeobecných pravidlách FEI (Sankcie) alebo ktorí sa dopustili priestupku
v zmysle anti-dopingových predpisov FEI pre kone a predpisov upravujúcich
kontrolu medikácie automaticky prídu o svoj status elitného športovca a budú sa
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musieť opätovne kvalifikovať dokončením desiatich súťaží CEI2* počnúc buď po
skončení obdobia pozastavenia činnosti alebo po vyhlásení tzv. ‘fast track’
rozhodnutia s konečnou platnosťou.

816.3.6 Športovci musia mať absolvovaný vyššie uvedený kvalifikačný postup pre novicov
a kvalifikačný postup v rámci hviedzovej kategorizácie súťaží CEI až po úroveň,
ktorá sa rovná dĺžke súťaže, pre ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia o spôsobilosti,
vrátane tejto úrovne.
816.3.7 Športovci musia mať úspešne dokončené minimálne 3 súťaže CEI 2* alebo vyššie.
816.3.8 Z týchto 3 súťaží CEI musí byť minimálne jedna absolvovaná v minimálnej rýchlosti
14 km/h a musí byť v rovnakej alebo väčšej dĺžke a časovom rámci ako 4-hviezdové
majstrovstvá, pričom musí byť absolvovaná najskôr 24 mesiacov pred termínom
uzávierky nominačných prihlášok na majstrovstvá a najneskôr do termínu uzávierky
nominačných prihlášok na majstrovstvá, resp. 60 dní pred súťažou, podľa toho,
ktoré z týchto období je dlhšie. Táto jedna súťaž musí byť absolvovaná vo dvojici
s nominovaným koňom, pokiaľ tento športovec nie je tzv. elitným vytrvalostným
športovcom v kategórii juniorov / mladých jazdcov.
Evidencia a potvrdenie o kvalifikácii: Musia byť poskytnuté schválené záznamy o
výsledkoch jazdca/koňa za účelom eventuálneho zápisu do databázy FEI / FEI pasov
podľa potreby. Konečnú zodpovednosť za potvrdenie však stále nesú jednotlivé NF.
Seniori
Kone:
816.3.9 Kone musia mať absolvovaný vyššie uvedený kvalifikačný postup pre novicov
a kvalifikačný postup v rámci hviedzovej kategorizácie súťaží CEI až po úroveň,
ktorá sa rovná dĺžke súťaže, pre ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia o spôsobilosti,
vrátane tejto úrovne.
816.3.10 Kone musia mať úspešne dokončené minimálne 3 súťaže CEI 2* alebo vyššie.
816.3.11 Z týchto 3 súťaží CEI musí byť minimálne jedna absolvovaná v minimálnej rýchlosti
14 km/h a musí byť v rovnakej alebo väčšej dĺžke a časovom rámci ako 4-hviezdové
majstrovstvá, pričom musí byť absolvovaná najskôr 24 mesiacov pred termínom
uzávierky nominačných prihlášok na majstrovstvá a najneskôr do termínu uzávierky
nominačných prihlášok na majstrovstvá, resp. 60 dní pred súťažou, podľa toho,
ktoré z týchto období je dlhšie. Táto jedna súťaž musí byť absolvovaná vo dvojici
s nominovaným športovcom, pokiaľ tento športovec nie je tzv. elitným
vytrvalostným športovcom v kategórii seniorov. V tomto prípade môže koňa jazdiť
akýkoľvek iný kvalifikovaný športovec.
Športovci:
816.3.12 Na dosiahnutie statusu tzv. elitného športovca v kategórii seniorov 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
športovci úspešne dokončiť minimálne jednu súťaž CEI3* na 160 km za každé
nasledujúce obdobie 24 mesiacov.
816.3.13 Jazdci, ktorým je nariadená akákoľvek forma pozastavenia činnosti v zmysle
definície vo Všeobecných pravidlách FEI (Sankcie) alebo ktorí sa dopustili priestupku
v zmysle anti-dopingových predpisov FEI pre kone a predpisov upravujúcich
kontrolu medikácie automaticky prídu o svoj status elitného športovca a budú sa
musieť opätovne kvalifikovať dokončením desiatich súťaží CEI3* počnúc buď po
skončení obdobia pozastavenia činnosti alebo po vyhlásení tzv. ‘fast track’
rozhodnutia s konečnou platnosťou.
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816.3.14 Športovci musia mať absolvovaný vyššie uvedený kvalifikačný postup pre novicov
a kvalifikačný postup v rámci hviedzovej kategorizácie súťaží CEI až po úroveň,
ktorá sa rovná dĺžke súťaže, pre ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia o spôsobilosti,
vrátane tejto úrovne.
816.3.15 Športovci musia mať úspešne dokončených minimálne 5 súťaží CEI 2* alebo
vyšších.
816.3.8 Z týchto 5 súťaží CEI musí byť minimálne jedna absolvovaná v minimálnej rýchlosti
14 km/h a musí byť v rovnakej alebo väčšej dĺžke a časovom rámci ako 4-hviezdové
majstrovstvá, pričom musí byť absolvovaná najskôr 24 mesiacov pred termínom
uzávierky nominačných prihlášok na majstrovstvá a najneskôr do termínu uzávierky
nominačných prihlášok na majstrovstvá, resp. 60 dní pred súťažou, podľa toho,
ktoré z týchto období je dlhšie. Táto jedna súťaž musí byť absolvovaná vo dvojici
s nominovaným koňom, pokiaľ tento športovec nie je tzv. elitným vytrvalostným
športovcom v kategórii seniorov.
Evidencia a potvrdenie o kvalifikácii: Musia byť poskytnuté schválené záznamy o
výsledkoch jazdca/koňa za účelom eventuálneho zápisu do databázy FEI / FEI pasov
podľa potreby. Konečnú zodpovednosť za potvrdenie však stále nesú jednotlivé NF.

Článok 817 – POZVÁNKY
817.1

Súťaže CEI
Počet funkcionárov a športovcov, či už súťažiacich ako jednotlivci alebo ako členovia
neoficiálneho družstva, ktorí budú pozvaní, je na uvážení organizačného výboru.
Počet športovcov, ktorí môžu byť akceptovaní bude uvedený v oficiálnej pozvánke
národným federáciám.

817.2

Súťaže CEIO, majstrovstvá
Oficiálna pozvánka pre príslušnú národnú federáciu musí byť pre piatich športovcov
a sedem koní, nejazdiaceho vedúceho ekipy a veterinárneho lekára vo funkcii
tímového veterinára.

817.2.1 Svetové jazdecké hry
Na oficiálnej pozvánke príslušnej národnej federácii, resp. federáciám musia byť
zahrnutí štyria športovci a štyri kone, plus náhradná dvojica, nejazdiaci vedúci ekipy
a veterinárny lekár vo funkcii tímového veterinára.
V súťaži družstiev bude zostupné bodové hodnotenie, pričom náhradná dvojica sa
nemôže zúčastniť súťaže, ak nie je súčasťou družstva.
Za NF sa môžu zúčastniť maximálne 2 športovci ako jednotlivci.
817.3

Členovia servisného tímu
Organizačný výbor súťaže CEI, CEIO a majstrovstiev musí akceptovať dvoch členov
servisného tímu (= groomov, podkoniarov) na koňa.

817.4 Družstvá a jednotlivci
817.4.1 Družstvá: Ak za NF štartujú tri alebo viaceré dvojice, výsledky všetkých dvojíc sa
môžu použiť na určenie výsledku družstva, pričom všetky dvojice sú zároveň
oprávnené aj na hodnotenie a umiestnenie / obdržanie cien ako jednotlivci. Len
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traja najlepšie umiestnení členovia družstva sa počítajú do hodnotenia výsledku
družstva. Ostatní športovci z rovnakého družstva, ktorí úspešne dokončia súťaž
taktiež dostanú medailu za družstvo.
Ak by akákoľvek dvojica, ktorej výsledok sa počítal do hodnotenia družstva,
následne neprešla kontrolou odobratých vzoriek FEI, v dôssledku čoho dôjde k
zrušeniu výsledku, resp. výsledkov daného jednotlivca v súťaži, povedie to
k zrušeniu platnosti výsledku celého príslušného družstva.
Toto zrušenie výsledku družstva nebude mať vplyv na výsledky ostatných
členovdaného družstva ako jednotlivcov.
817.4.2 Jednotlivci: Ak za NF štartujú menej ako 3 dvojice, sú oprávnené len na hodnotenie
a umiestnenie / obdržanie cien ako jednotlivci, nie ako družstvo.
817.4.3 Pre počet družstiev potrebných na majstrovstvá platí čl. 108 Všeobecných pravidiel
FEI.
817.5

Náklady a výsady
Organizačný výbor majstrovstiev sveta alebo kontinentálnych majstrovstiev môže
prevziať zodpovednosť za úhradu nákladov súvisiacich s prepravou, ubytovaním,
resp. ustajnením a stravou pre všetkých športovcov, kone, členov servisného tímu a
tímových funkcionárov (vedúcich ekíp a veterinárov), ktorí budú pozvaní podľa
pravidiel, a to odo dňa predchádzajúceho prvej kontrole koní do dňa nasledujúceho
po ukončení majstrovstiev. Táto informácia musí byť zverejnená v rozpise.
Organizačný výbor Svetových jazdeckých hier musí prevziať zodpovednosť za
úhradu nákladov súvisiacich s ubytovaním, resp. ustajnením a stravou pre všetkých
športovcov, kone, členov servisného tímu a tímových funkcionárov (vedúcich ekíp a
veterinárov), ktorí budú pozvaní podľa pravidiel, a to odo dňa predchádzajúceho
prvej kontrole koní do dňa nasledujúceho po ukončení majstrovstiev. Táto
informácia musí byť zverejnená v rozpise.

Článok 818 – PRIHLÁŠKY
818.1

Počet koní, ktoré môžu byť prihlásené na súťaž musí byť v súlade s rozpisom.

818.2

Všetkých športovcov, ktorí sú pozvaní alebo nominovaní na medzinárodnú súťaž
musí prihlásiť ich NF. Všetkých zahraničných športovcov, ktorých vybrali ich NF musí
akceptovať OV. OV nesmie akceptovať žiadne iné prihlášky.

818.3

NF môžu na FEI majstrovstvá sveta prihlásiť len tých športovcov, ktorí sú
kvalifikovaní podľa podmienok, o ktorých rozhodla príslušná technická komisia
a ktoré schválila Kancelária FEI.

818.4

OV nemôže za žiadnych okolností obmedzovať počet prihlášok oprávnených
športovcov, resp. družstiev na FEI majstrovstvá.
818.5 Prihlášky na FEI majstrovstvá musia byť podané v súlade s povinnými troma fázami
ustanovenými v odsekoch 818.5.1, 818.5.2 a 818.5.3 nižšie.
818.5.1 Predbežné prihlášky (angl. entries in principle) musia byť na OV doručené
minimálne osem týždňov pred plánovaným začiatkom súťaže. Predbežná prihláška
znamená, že NF určite plánuje vyslať športovcov, ktorí sa súťaže zúčastnia. Musí
v nej byť uvedené, či je zámerom vyslať len jednotlivcov, len družstvo, alebo
družstvo a jednotlivcov.
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818.5.2 Nominačné prihlášky (angl. nominated entries) musia byť na OV doručené
minimálne štyri týždne pred súťažou a musí v nich byť uvedený zoznam mien
športovcov a koní, z ktorého budú vyberané definitívne prihlášky a všetky výmeny
a musí sa v nej uvádzať počet športovcov a koní, ktoré NF plánuje vyslať. Počet
nominačných prihlášok športovcov a koní nesmie prekročiť dvojnásobok počtu
pozvaných podľa rozpisu. Po odoslaní nominačných prihlášok môžu NF vyslať menej
športovcov a/alebo koní, no nikdy nie viac než počet uvedený na nominačných
prihláškach. NF, ktoré nie sú zastúpené po termíne podania nominačných prihlášok
a ktorých ospravedlnenie nie je pre OV akceptovateľné, nahlási OV Generálnemu
tajomníkovi FEI za účelom posúdenia ich ospravedlnenia Tribunálom FEI.
818.5.3 Definitívne prihlášky (angl. definite entries) musia byť na OV doručené najneskôr
štyri dni pred začiatkom súťaže. Predstavujú definitívny výber športovcov a koní,
ktorí na súťaž vycestujú. Definitívne prihlášky nesmú prekročiť počet uvedený na
zozname a musia byť vyberané zo zoznamu mien podľa nominačných prihlášok. Po
zaslaní definitívnych prihlášok môžu byť výmeny koní a/alebo športovcov
uskutočňované len s výslovným povolením OV.
818.6

V prihlasovacích formulároch koní musia byť uvedené nasledovné údaje:
meno/mená, plemeno, pohlavie, vek, farba, krajina narodenia, súčasná štátna
príslušnosť a číslo pasu a kvalifikácie, ak sa to vyžaduje.

818.7

Ak by NF vyslala viacerých športovcov a/alebo kone než je uvedené v nominačnej
prihláške, OV nie je povinný poskytnúť im ubytovanie, resp. ustajnenie a
starostlivosť ani im umožniť zúčastniť sa danej súťaže.

818.8

Na súťaži môže športovec stiahnuť ktoréhokoľvek zo svojich koní alebo všetky svoje
kone zo súťaže, nemôže však bez schválenia OV a zboru rozhodcov pridať koňa,
ktorý predtým nebol prihlásený na danú súťaž.

818.9

Ak NF v nominačnej prihláške prihlásila družstvo a zistí, že nebude môcť družstvo
vyslať, musí o tom okamžite informovať OV.

818.10 Družstvá alebo športovcov štartujúcich v kategórii jednotlivcov, ktorých ich NF
prihlásili na definitívnej prihláške na akúkoľvek súťaž a ktorí sa nezúčastnia bez
odôvodneného ospravedlnenia, musí zahraničný rozhodca/technický delegát nahlásiť
Generálnemu tajomníkovi FEI za účelom posúdenia FEI Tribunálom. Účasť na inej
súťaži, ktorá sa koná v tom istom termíne, nie je odôvodneným ospravedlnením
neúčasti na súťaži.
818.11 NF nemôže rovnakú dvojicu športovec/kôň prihlásiť na definitívnej prihláške viac
ako jednému organizačnému výboru, inak bude daná dvojica súťažiaci/kôň
diskvalifikovaná zo súťaže, ktorej sa nakoniec zúčastní.
818.12 Odstúpením po termíne podania definitívnych prihlášok alebo neospravedlnenou
neúčasťou vzniká zodpovednosť za náhradu finančnej straty, ktorú OV utrpel (t.j.
výdavky na ustajnenie a na ubytovanie) v dôsledku neskorého odstúpenia alebo
neospravedlnenej neúčasti.
818.13 Žiaden športovec nemôže na žiadnej vytrvalostnej súťaži súťažiť s viac ako jedným
koňom.
818.14 Na majstrovstvá môže vycestovať toľko náhradných koní, koľko povolí organizačný
výbor. Všetky náhradné kone však musia byť uvedené na zozname nominačných
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prihlášok.

Článok 819 – NAHLÁSENIE ŠTARTUJÚCICH
SÚŤAŽE CEI 1*, 2*, 3*
819.1

Každý športovec si na súťaž môže priniesť jedného náhradného koňa, ak je
v možnostiach OV poskytnúť týmto koňom ustajnenie (táto informácia musí byť
jednoznačne uvedená v rozpise schválenom FEI). Tieto náhradné kone musia byť
riadne prihlásené do súťaže pod menom športovca, pričom športovec musí uhradiť
druhé štartovné, ktorého výšku určí OV.

819.1.1 Športovci môžu na prvú kontrolu predviesť oba kone, ktoré sú riadne prihlásené pod
ich menom. Ak by bol kôň do súťaže prihlásený pod menom viac než jedného
športovca, postačí, ak bude predvedený na veterinárnu kontrolu len raz.
819.1.2 Ihneď po kontrole koní musí športovec nahlásiť zboru rozhodcov, ktorého z koní
prihlásených pod jeho menom bude jazdiť.
819.1.3 Každý športovec je zodpovedný za zabezpečenie riadneho dohľadu nad akýmkoľvek
náhradným a nepoužitým koňom, za riadnu starostlivosť oň a jeho riadne kŕmenie
počas neprítomnosti športovca v deň súťaže.
819.2 Súťaže CEIO a MAJSTROVSTVÁ
Každá NF môže vyslať kone do maximálneho počtu uvedeného v rozpise zo zoznamu
definitívnych prihlášok a so zohľadnením možností OV na ich ustajnenie.
819.2.1 Vedúci ekíp musia na sekretariát organizátora písomne nahlásiť mená športovcov a
koní pridelených športovcom, ktorí definitívne štartujú, vybratých z tých, ktorí boli
nominovaní na oficiálnej prihláške. Vedúci ekipy, resp. jeho zástupca nahlási
štartujúcich v lehote od jednej hodiny do troch hodín po prvej kontrole koní, a to
podľa vopred oznámeného rozhodnutia predsedu zboru rozhodcov.
819.2.2 Každý vedúci ekipy a/alebo zodpovedná osoba je zodpovedná za zabezpečenie
riadneho dohľadu nad akýmikoľvek náhradnými/ nepoužitými koňmi, za riadnu
starostlivosť o ne a ich riadne kŕmenie v deň súťaže.
819.3

Výmena (súťaže CEI 1*, 2*, 3*, CEIO a MAJSTROVSTVÁ

819.3.1 Výmena po podaní definitívnych prihlášok: Po odoslaní definitívnych prihlášok sa
môže výmena koní a/alebo športovcov z (prípadného) zoznamu nominačných
prihlášok ich príslušnej krajiny uskutočniť len s písomným súhlasom NF a OV,
pričom tento súhlas nemožno bezdôvodne odopierať. Všetky vymenené kone
a/alebo športovci musia byť korektne kvalifikované podľa čl. 816.3.
819.3.2 Výmena v prípade úrazu alebo ochorenia: V prípade úrazu či ochorenia športovca
alebo koňa, ktoré danému športovcovi alebo koňovi znemožní účasť v súťaži a ktoré
nastane medzi nahlásením súťažiacich a štartom súťaže možno uskutočniť výmenu
najneskôr 2 hodiny pred štartom súťaže. Musia byť splnené nasledovné podmienky:
1) osvedčenie o zdravotnom stave vydané oficiálne uznaným lekárom pre športovca
a veterinárnym lekárom / tímovým veterinárom pre koňa a 2) povolenie zo strany
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predsedu zboru rozhodcov.
819.3.3 Športovec alebo kôň, alebo obaja, môžu byť nahradení iným športovcom alebo
koňom, alebo dvojicou športovec / kôň, vybranými z tých, ktorí sú riadne prihlásení,
pričom príslušný kôň úspešne absolvoval prvú veterinárnu kontrolu.
819.3.4 Na majstrovstvách alebo na inej 4* súťaži CEI môže národná federácia športovca
vymeniť kone len za kone uvedené na zozname nominačných prihlášok danej
národnej federácie a ktoré sú kvalifikované v zmysle čl. 818.

KAPITOLA III

KONTROLY, PREHLIADKY, KONTROLA MEDIKÁCIE

Článok 820 – VETERINÁRNE KONTROLY
820.1

Veterinárna komisia (angl. Veterinary Commission) má úplnú kontrolu nad všetkými
záležitosťami týkajúcimi sa zdravia a pohody koňa.

820.2

Pre všetky medzinárodné vytrvalostné súťaže platia Veterinárne pravidlá FEI.

820.3

Súbor prehliadok a kontrol podľa týchto pravidiel bol zavedený v záujme zdravia,
bezpečnosti a pohody koní na súťaži.

820.4

Rozhodnutie zboru rozhodcov prijaté na základe priameho odporúčania
veterinárnych funkcionárov je konečné a niet proti nemu odvolania. Zbor rozhodcov
je však povinný svoje rozhodnutie o vylúčení koňa vo všetkých prípadoch zdôvodniť.

820.5

Ak z akýchkoľvek dôvodov uhynie prihlásený kôň počas obdobia medzi prvou a
poslednou kontrolou, je zbor rozhodcov v súčinnosti so zahraničným veterinárnym
delegátom povinný vypracovať písomnú správu o okolnostiach pre národnú
federáciu krajiny, v ktorej sa súťaž koná, ktorá sa bude archivovať na Veterinárnej
komisii FEI za účelom posúdenia okolností.

820.6

Ak z akýchkoľvek dôvodov uhynie kôň, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev
počas stanoveného obdobia (pozri Veterinárne pravidlá FEI) po majstrovstvách, NF
koňa je povinná o tejto skutočnosti vypracovať písomnú správu pre Veterinárnu
komisiu FEI za účelom posúdenia okolností.

820.7

Len športovci, ktorých kone prešli všetkými kontrolami a prehliadkami sú oprávnení
na to, aby boli vyhodnotení na definitívnej výsledkovej listine.

820.8

Po každej vytrvalostnej súťaži FEI musia byť buď do pasu koňa alebo do protokolu
národnej federácie o absolvovaných súťažiach zaznamenané nasledovné údaje:
dokončená vzdialenosť po najbližšiu veterinárnu uzáveru, dôvody pre vyradenie
z hodnotenia (metabolické, nepravidelný chod, alebo oboje), veterinárne ošetrenie
v mieste konania, odoslanie na hospitalizáciu, povinné obdobia oddychu a všetky
ostatné poznámky potrebné na ochranu bezpečnosti a pohody koňa na budúcich
súťažiach, ktoré veterinárna komisia považuje za potrebné. Do oficiálneho
evidenčného dokumentu smie zapisovať záznamy len veterinárny delegát, predseda
zboru rozhodcov a odvolací výbor.

820.9

Všetky relevantné informácie vyžadované pri kontrolách a prehliadkach musia byť
zaznamenané pre každú dvojicu formou individuálneho veterinárneho záznamu a
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musia byť v zásade k dispozícii pri všetkých ďalších kontrolách a prehliadkach. Tieto
záznamy môžu byť vytvorené elektronicky (so zálohou) alebo v papierovej forme.
Športovci sú bezprostredne po kontrole či prehliadke oprávnení nahliadnuť do
záznamu svojich koní a urobiť si z neho odpis. Veterinárne karty si môže ponechať
organizačný výbor. Veterinárne karty koní, ktoré boli podrobené okamžitému
invazívnemu ošetreniu, musí zahraničný veterinárny delegát súťaže zaslať na FEI
spolu spolu s podrobnými údajmi o danom ošetrení.
820.10 Čas príchodu do veterinárnej uzávery (pozn. prekl.: t.j. do cieľa kola) musí byť
zaznamenaný a kôň musí byť veterinárnej komisii predvedený na kontrolu v rámci
stanoveného času podľa týchto pravidiel, ktorý je potvrdený v rozpise súťaže.
Povinné prestávky (angl. compulsory halts) sa realizujú zriadením veterinárnej
uzávery (angl. Vet Gate) s vyhradeným priestorom na veterinárnu kontrolu (angl.
inspection area), do ktorého športovci/členovia servisného tímu s koňom vstúpia,
keď usúdia, že kôň je pripravený absolvovať veterinárnu kontrolu. Keď
športovci/členovia servisného tímu vstúpia do vyhradeného priestoru na veterinárnu
kontrolu, musia ísť s koňom primeraným tempom za neustáleho pohybu vpred
priamo k určenému veterinárovi. Jedného koňa môžu vo vyhradenom priestore na
veterinárnu kontrolu sprevádzať maximálne tri osoby, pričom tento počet môže byť
ďalej obmedzený rozpisom alebo vopred oznámeným rozhodnutím zboru rozhodcov.
Na majstrovstvách a súťažiach CEIO má počas súťaže do vyhradeného priestoru pre
veterinárnu kontrolu prístup aj tímový veterinár a vedúci ekipy, ktorí musia svoju
prítomnosť nahlásiť PZR.
820.11 Počas tejto doby môže byť kôň podrobený kontrole viac než raz, ak tak rozhodne
veterinárna komisia alebo zbor rozhodcov. Kôň však musí v rámci stanoveného
času, ktorý má na to, aby sa dostavil na veterinárnu kontrolu, preukázať, že je
schopný v súťaži pokračovať, čo sa hodnotí na základe troch kritérií: tepová
frekvencia, metabolická stabilita a chody.
820.12 Tieto kontroly zotavenia na požadovanú tepovú frekvenciu, metabolickej stability a
čistoty chodov musia byť vykonané naraz, pričom kôň musí spĺňať minimálne
kritériá stanovené pre príslušnú hviezdovú kategóriu súťaže. Ak dôjde k akejkoľvek
zmene spôsobu, akým budú vykonávané veterinárne kontroly, musí to pred súťažou
oznámiť zbor rozhodcov, alebo to musí byť zverejnené v rozpise.
820.13 Keď kôň úspešne dosiahol požadované parametre tepovej frekvencie, je prijatý do
časovanej povinnej prestávky (angl. timed hold), ktorá sa počíta od momentu
predvedenia koňa veterinárnej komisii a trvá po stanovenú dobu. Počas časovanej
povinnej prestávky sa vykonajú všetky ostatné úkony veterinárnej kontroly, vrátane
predvedenia koňa v kluse.
820.14 Technický delegát alebo zbor rozhodcov spolu s veterinárnou komisiou môžu
rozhodnúť o zmene dĺžky časovaných povinných prestávok vzhľadom na extrémne
poveternostné podmienky či iné výnimočné okolnosti. Zmeny musia byť oznámené
všetkým športovcom a/alebo vedúcim ekíp pred štartom do príslušného kola.
820.15 Organizačný výbor, TD, predseda veterinárnej komisie, zahraničný veterinárny
delegát a PZR sú povinní zabezpečiť dostupnosť primeranej starostlivosti po súťaži
a kontroly veterinárneho ošetrenia, vrátane zabezpečenia ošetrovne (veterinárnej
kliniky) pre kone s náležitým vybavením na výkon veterinárnych zákrokov. Na 4hviezdových súťažiach a majstrovstvách musia byť zariadenia na núdzové ošetrenie

30

zabezpečené na mieste. Informácie o príslušnom zabezpečení musia byť
jednoznačne uvedené v rozpise, pričom zabezpečenie musí byť schválené
technickým delegátom pred prvou veterinárnou prehliadkou. Po prvej prehliadke
môže predseda veterinárnej komisie a zahraničný veterinárny delegát v súčinnosti
so zborom rozhodcov odporučiť zmeny v zabezpečení ošetrovne, vrátane
umiestnenia členov veterinárnej komisie, resp. naplánovania ich dostupnosti za
účelom pomoci v ošetrovni, resp. v rámci následnej starostlivosti po súťaži. V rámci
takéhoto zabezpečenia musí byť určený ošetrujúci veterinár, resp. veterinári, pričom
medzi členmi skupiny ošetrujúcich veterinárov sa musí nachádzať aj veterinár, ktorý
má oprávnenie vykonávať veterinárnu prax v danej geografickej oblasti.

Článok 821 – VETERINÁRNE KONTROLY A PREHLIADKY KONÍ
824.3 Veterinárna prehliadka
821.1.1 Prvá prehliadka (angl. First Examination) sa uskutoční čo najskôr po príchode koní
do miesta ustajnenia súťaže, pričom sa rozhodne musí uskutočniť pred povolením
vstupu koní do ich pridelených boxov.
821.1.2 Mal by ju vykonať oficiálny veterinár menovaný organizačným výborom, pričom ak
nie je k dispozícii, vykoná ju veterinár hosťujúcej krajiny. Vždy keď je to možné by
mal byť prítomný PZR a ZVD.
821.1.3 Cieľom je v prvom rade zisiť identitu koňa (pasy, registračné dokumenty, atď.) a
následne zistiť všeobecný zdravotný stav koňa, pričom je predovšetkým potrebné
zistiť akékoľvek infekčné stavy. V prípade pochybností má byť informovaný
zahraničný veterinárny delegát alebo zbor rozhodcov po príchode, no v každom
prípade najneskôr jednu hodinu pred prvou kontrolou.
821.1.4 Na súťažiach CEI môžu byť tieto prehliadky spojené s prvou kontrolou.
821.1.5 Na súťažiach CEIO a majstrovstvách sa tieto prehliadky musia vykonať oddelene
a dostatočne včas, aby bolo možné umiestniť do karantény kone s otáznym
zdravotným stavom a kone, ktoré cestovali spolu s nimi do doby, pokým nebudú
k spokojnosti vyriešené otázky, resp. obavy ohľadne ich zdravotného stavu. To
taktiež znamená, že OV musí zabezpečiť adekvátne karanténne zariadenia na tieto
účely.
821.2 Kontroly koní: opakovaná kontrola tepovej frekvencie, vyžiadaná opakovaná
kontrola, povinná opakovaná kontrola, posledná kontrola
821.2.1 Prvá kontrola (angl. First Inspection): V zásade by sa mala uskutočniť v deň
predchádzajúci štartu súťaže, pričom ju vykoná veterinárna komisia spolu so
zborom rozhodcov. Vykoná sa podľa štandardov pre všetky kontroly, ktoré sú
uvedené nižšie, pričom sa zameria na nasledovné: tepová frekvencia, dýchacia
sústava, všeobecný stav a metabolický stav, posúdenie chodov, bolestivosť,
otvorené rany, poranenia, rozsah pohybu a iné záležitosti a aspekty, ktoré možno
kedykoľvek podľa potreby doplniť do veterinárnej karty.
821.2.2 Kontroly všeobecne: Pokiaľ ide o úlohy veterinárov, pri posudzovaní koňa v rámci
všetkých kontrol nie sú žiadne rozdiely. Uplatňujú sa tie isté štandardy pre
posudzovanie schopnosti pokračovať v súťaži, a to z hľadiska metabolického,
z hľadiska tepovej frekvencie, ako aj z hľadiska posudzovania chodov.
821.2.3 Protokol pre meranie tepovej frekvencie
Všetko meranie tepovej frekvencie musí vykonávať člen veterinárnej komisie FEI.
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1.

2.

3.

Tepová frekvencia je prvým parametrom,, ktorý sa pri kontrole vyšetruje
a zaznamenáva. Je zásadným kritériom pre presné posúdenie schopnosti koňa
zotaviť sa po záťaži a jeho spôsobilosti pokračovať v súťaži.
Malo by sa vynaložiť maximálne úsilie na presné zaznamenanie tepovej frekvencie.
Ak je vyšetrovanie tepovej frekvencie narušené z dôvodu pohybu alebo nekľudu
koňa, čím sa vyšetrenie znemožní alebo to spôsobí jeho nepresný výsledok,
vyšetrenie sa preruší a vykoná sa odznova po ukľudnení koňa.
Maximálna tepová frekvencia na úspešné absolvovanie kontroly je 64 tepov za
minútu, resp. ako je určené v rozpise.

Vyšetrenie stetoskopom
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Po predvedení koňa na kontrolu sa stetoskop priloží na ľavú stranu hrudného koša
približne vo výške lakťa.
Vyšetrujúca osoba by mala nájsť najlepšiu polohu na posluch srdca, t.j. miesto, kde
dobre počuť srdcové ozvy.
Na počítanie tepov v stanovenom čase sa musia použiť stopky.
Stopky sa spustia, keď je počuť tlkot srdca a počítať sa začne od nasledujúcej
srdcovej ozvy. Stopky možno zastaviť po 15 sekundách, ak je vtedy počet tepov 16
alebo menej, po 30 sekundách, ak je vtedy počet tepov 32 alebo menej. V oboch
prípadoch možno tepovú frekvenciu zaznamenať, keď dosahuje hodnotu 64 tepov za
minútu alebo menej. Následne možno dokončiť kontrolu.
Ak je tepová frekvencia vyššia než 16 tepov za 15 sekúnd, resp. 32 tepov za 30
sekúnd, alebo ak sú srdcové ozvy nepravidelné, slabo počuteľné alebo je počuť
šelest, musí sa počítať po celú minútu. Kôň môže byť predvedený na opakovanú
kontrolu alebo sa nekvalifikuje do ďalšieho kola.
Index zotavenia tepovej frekvencie (angl. Cardiac Recovery Index - CRI) sa
zaznamenáva pri každej kontrole, pričom sa získava vyšetrením a zaznamenaním
tepovej frekvencie v rámci posúdenia metabolického stavu koňa. Po zaznamenaní
tepovej frekvencie sa stopky reštartujú a kôň má jednu minútu na to, aby preklusal
80 m (40 m smerom od veterinárov a 40 m naspäť), čo umožní posúdenie chodu.
Po uplynutí minúty sa zaznamenáva druhá tepová frekvencia. Rozdiel medzi prvou
a druhou tepovou frekvenciou predstavuje index zotavenia tepovej frekvencie.
Prvé zaznamenanie tepovej frekvencie sa môže vykonať na základe merania
stetoskopom (ako je popísané vyššie) alebo so schváleným elektronickým
systémom na meranie tepovej frekvencie.
Druhé zaznamenanie tepovej frekvencie na stanovenie indexu CRI sa musí vykonať
na základe merania stetoskopom. Pri tomto vyšetrení sa tepová frekvencia
zaznamenáva po dobu maximálne jednej minúty a vyšetruje sa srdcový cyklus na
prípadné patologické prejavy, ktoré by mohli naznačovať, že kôň nie je spôsobilý
pokračovať v súťaži. Index CRI je číselným rozdielom medzi prvou a druhou
zaznamenanou hodnotou tepovej frekvencie a tvorí súčasť metabolického
vyšetrenia.

Elektronické systémy na meranie tepovej frekvencie schválené FEI:

1.
2.

Po predvedení koňa na kontrolu sa elektronický snímač tepovej frekvencie priloží na
ľavú stranu hrudného koša približne vo výške lakťa.
Vyšetrujúca osoba by mala nájsť najlepšiu polohu na zaznamenanie tepovej
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3.

4.

frekvencie.
Snímač sa zapne a začne sa meranie. Systém musí poskytnúť výstup merania po 15
sekundách, po 30 sekundách, po 45 sekundách a po 60 sekundách. Pri každom
meraní by mala mať zobrazená tepová frekvencia hodnotu 64 tepov za minútu alebo
menej, ako je určené v rozpise, potom možno meranie ukončiť a zaznamenať
zosnímanú hodnotu.
Ak tepová frekvencia dosahuje hodnotu nad 16 tepov v 15. tej sekunde, nad 32
tepov v 30. sekunde a nad 64 tepov v 60. sekunde, kôň kontrolou neprejde a ak je
tepová frekvencia nad 64 tepov na opakovanej kontrole tepovej frekvencie, kôň sa
nekvalifikuje.

821.2.4 Potvrdenie vysokej tepovej frekvencie musí byť vykonané v súlade s vyššie
uvedeným protokolom, pričom druhé meranie, ktoré bude vykonané bezodkladne,
bude vykonané s pomocou druhého zariadenia na meranie tepovej frekvencie,
pričom kôň kontrolou neprejde, ak tepová frekvencia nespĺňa kritériá.
821.2.5 Primerané správanie pri kontrolách: Vo vyhradených priestoroch na veterinárnu
kontrolu by mal byť braný ohľad na športovcov a kone, ktorí sú vystavení tlaku
intenzívnej súťaže, a to v tom zmysle, že by v nich malo byť zabezpečené pokojné a
tiché prostredie, pričom je úlohou ZR a stewardov zabezpečiť dodržiavanie tohto
ustanovenia. Zároveň sú športovci a členovia ich servisného tímu, resp. majitelia či
tímový personál taktiež zodpovední za rešpektovanie charakteru činnosti, ktorá sa
tam vykonáva, a to kontrola a posudzovanie pretrvávajúceho dobrého zdravotného
stavu a schopnosti koní pokračovať v súťaži, ktorá na ne kladie stresujúce fyzické
nároky. V dôsledku uvedeného nebude tolerované žiadne nešportové správanie
v zmysle zdržovania férového predvedenia koňa, resp. bránenia férovému
predvedeniu. FEI môže kedykoľvek podľa potreby vydať zoznam osobitne
zakázaného správania pod hrozbou diskvalifikácie, resp. iného disciplinárneho
konania. Nie je však účelom zoznamu, aby bol vyčerpávajúci, pričom primeraný
úsudok ZR a stewardov bude nedotknuteľný. (pozri Vysvetľujúce dodatky k
vytrvalostným pravidlám)
821.2.6 Povinné opakované kontroly schopnosti pokračovať v súťaži (angl.
Compulsory Re-Inspections), tzv. re-kontroly: Veterinárna komisia v súčinnosti
so zborom rozhodcov stanoví, v ktorých veterinárnych uzáverách bude vyžadovať
predvedenie koní na povinnú opakovanú kontrolu schopnosti pokračovať v súťaži,
ktorá sa uskutoční najskôr 15 minút pred stanoveným časom odchodu daného
športovca z danej veterinárnej uzávery.
821.2.7 Vyžiadané opakované kontroly schopnosti pokračovať v súťaži (angl.
Requested Re-Inspections): Veterinár vykonávajúci kontrolu môže športovca
požiadať o predvedenie svojho koňa na opakovanú kontrolu počas času jeho
prestávky najskôr 15 minút pred odchodom, ak po tom, čo koňovi povolí pokračovať
v súťaži má veterinár stále obavy o to, či si kôň udrží svoju stabilitu. Toto pravidlo
je zavedené za účelom poskytnutia výhody z pochybnosti ohľadne možnosti koňa
pokračovať v súťaži.
821.2.8 Kontrola vo veterinárnej uzávere (angl. Vet Gate Inspection): Prvá povinná
kontrola koňa na konci každého kola.
821.2.9 Opakovaná kontrola tepovej frekvencie vo veterinárnej uzávere (angl.
Heart Rate Re-Inspection): 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.
821.2.10 Tepová frekvencia (angl. Heart Rate): Koňom s abnormálne vysokou tepovou
frekvenciou alebo s tepovou frekvenciou vyššou ako parametre stanovené v rozpise,
resp. parametre upravené zborom rozhodcov na základe odporúčania veterinárnou
komisiou, nebude povolené pokračovať v súťaži a bude sa u nich mať za to, že sa
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nekvalifikovali do ďalšieho kola. Musia byť zaznamenané všetky abnormálne srdcové
ozvy. Aby bolo možné vyhlásiť, že sa kôň nekvalifikoval do ďalšieho kola z dôvodu
tepovej frekvencie, musí okamžite potvrdiť druhý veterinár, že tepová frekvencia
koňa je vyššia než parameter stanovený v rozpise.
821.2.11 Dýchacia sústava (angl. Respiratory System): Abnormality frekvencie či
charakteru dýchania, ktoré veterinárna komisia pokladá za také, ktoré by mohli
ohroziť bezpečnosť koňa, budú dôvodom na nekvalifikovanie sa do ďalšieho kola.
821.2.12 Všeobecný stav a metabolický stav (angl. General Condition and Metabolic
Status): Kone vo všeobecne zlom stave alebo s abnormálne vysokou teplotou sa
nekvalifikujú do ďalšieho kola.
Metabolický stav: Metabolický stav sa hodnotí vyšetrením a zaznamenaním tých
parametrov, na základe ktorých sa posudzuje schopnosť koňa pokračovať v súťaži,
vrátane (no nielen) vyšetrenia slizníc (angl. mucous membranes), času opätovného
naplnenia kapilár (angl. capillary refill time), hydratácie (angl. hydration), črevnej
peristaltiky (angl. intestinal activity), správania (angl. demeanour) a indexu
zotavenia tepovej frekvencie (angl. cardiac recovery index - CRI).
Na vyhlásenie o nekvalifikovaní sa do ďalšieho kola z metabolických dôvodov,
z dôvodu zranenia mäkkých tkanív alebo z iných dôvodov bude potrebné posúdenie
veterinárnou komisiou troch veterinárov, ktorí formou tajného hlasovania vyjadria
svoj názor, či by kôň mal pokračovať v súťaži alebo byť vylúčený a oznámia svoje
rozhodnutie priamo členovi zboru rozhodcov.
821.2.13 Nepravidelné chody (angl. Irregular gaits): Kôň vykazujúci nepravidelnosť
chodov na prvej alebo poslednej kontrole alebo na akejkoľvek kontrole na trati,
pričom táto nepravidelnosť je jednoznačne pozorovateľná v kluse alebo obdobnom
chode pri hodnotení preklusaním koňa na ruke na voľnej oťaži smerom od veterinára
a späť, a to bez predchádzajúcej ohybovej skúšky alebo hlbokej palpácie končatín, a
ktorá spôsobuje bolesť alebo ohrozuje bezprostrednú schopnosť koňa bezpečne
podať športový výkon, bude vylúčený zo súťaže a nekvalifikuje sa do ďalšieho kola.
821.2.13.1 Kontrola chodov sa musí uskutočniť preklusaním na rovnom a pevnom podklade.
821.2.13.2 Ak po prvom preklusaní koňa má posudzujúci veterinár pochybnosti ohľadne
spôsobilosti koňa pokračovať v súťaži, kôň bude preklusaný pred komisiou zloženou
z troch veterinárov. Posúdenie veterinárnou komisiou musí byť vykonané spôsobom,
že traja pozorujúci veterinári formou tajného hlasovania vyjadria svoj názor, či by
kôň mal pokračovať v súťaži alebo byť vylúčený a oznámia svoje rozhodnutie priamo
členovi zboru rozhodcov.
821.2.13.3 Ktorýkoľvek z troch veterinárov môže pred hlasovaním požiadať o ďalšie
preklusanie, ak si to želá, čím koňovi a športovcovi poskytne výhodu z pochybnosti,
pričom túto žiadosť nahlási prítomnému členovi rozhodcovského zboru, ktorý
požiada o opätovné preklusanie koňa. Konečné rozhodnutie na základe väčšinového
hlasovania troch veterinárov, z ktorých každý hlasuje nezávisle a bez diskusie, bude
potom definitívne.
821.2.13.4 Ak však komisia po 3 pokusoch (jeden pred pôvodným kontrolujúcim
veterinárom a dva pred komisiou) stále nedokáže rozhodnúť, či je kôň spôsobilý
pokračovať v súťaži, či už kvôli nesprávnemu predvedeniu alebo podľa veterinárnych
kritérií, kôň bude vylúčený.
821.2.13.5 Akýkoľvek nezvyčajný rys chodov koňa musí byť zaznamenaný do veterinárnej
karty koňa bez ohľadu na to, či sa považuje za dôvod na vylúčenie alebo nie.
821.2.14 Bolestivosť, otvorené rany a poranenia (angl. Soreness, Laceration and
Wounds): Musí byť zaznamený akýkoľvek výskyt bolestivosti, otvorených rán a
poranení v papuli, na končatinách a na trupe, vrátane podráždených miest v oblasti
podbrušníku a sedla. Ak by účasť či pokračovanie v súťaži s istotou vážne zhoršili
stav akejkoľvek takejto bolestivosti, otvorených rán či poranení, koňovi nebude
povolené pokračovať.
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821.2.15 Podkovy a kopytá (angl. Shoes and Feet): Kone môžu byť jazdené bez podkov,
ak sú však podkuté, musia byť podkuté korektne a podkovy musia byť vo
vyhovujúcom stave pre súťaž. Kone, ktoré sú podkuté pri prvej kontrole, môžu
prekročiť cieľovú čiaru bez jednej alebo viacerých podkov. Ochranná obuv na kopytá
(equi-boots) a podložky sú povolené. Vo všetkých prípadoch však priebežný stav
kopýt koňa a jeho negatívny dopad na bezprostrednú schopnosť koňa podať
športový výkon, resp. u ktorého sa pozoruje, že spôsobuje koňovi pri pokračovaní v
súťaži bolesť, bude dôvodom na vyhlásenie koňa za nekvalifikovaného do ďalšieho
kola.
821.3

Individuálne veterinárne karty
Individuálne veterinárne karty musia byť vydané pred prvou kontrolou a musia sa
vypĺňať po každej kontrole.

821.4

Posledná kontrola
Pri poslednej kontrole (angl. Final Inspection) sa prvé preklusanie všetkých koní
musí uskutočniť pred komisiou zloženou z troch členov veterinárnej komisie. Člen
komisie môže požiadať o opätovné preklusanie koňa len raz pred hlasovaním.
Na poslednú kontrolu, ktorá sa uskutočňuje po prejdení koňa cieľovou čiarou súťaže,
je povolené koňa predviesť len raz, a to v predpísanom čase.
Kôň sa kvalifikuje na predvedenie veterinárnej komisii na poslednú kontrolu, keď
jeho tepová frekvencia dosiahne 64 tepov za minútu alebo menej do 30 minút
(alebo podľa stanovenia v rozpise) po prekročení cieľovej čiary. Kone, ktoré tieto
kritériá nesplnia nebudú zaradené do hodnotenia, ale aj tak musia byť predvedené
veterinárnej komisii na kontrolu do 30 minút po prekročení cieľovej čiary.
V každom prípade musí byť v čase stanovenom v rozpise zmeraný tep a zapísaný do
veterinárnej karty.
Účelom poslednej kontroly je posúdiť, či je kôň stále spôsobilý pokračovať v súťaži,
či je schopný po obvyklej prestávke absolvovať s jazdcom v sedle ďalšie úplné kolo,
pričom táto kontrola sa vykoná rovnakým spôsobom ako predchádzajúce kontroly,
budú sa v nej vykonávať tie isté úkony kontroly a uplatňovať tie isté kritériá ako na
kontrolách na trati, no s tou výnimkou, že je povolený len jeden vstup za účelom
kvalifikácie na predvedenie koňa. Každý kôň bude taktiež kontrolovaný vzhľadom na
svoju veterinárnu kartu.
Na všetkých jednodňových vytrvalostných súťažiach na 160 km alebo na dvoja viacdňových súťažiach s priemernou dĺžkou 100 km za deň musia všetky súťažiace
kone zostať v areáli ustajnenia súťaže, aby tak zostali pod veterinárnym dohľadom
po stanovený počet hodín po čase dojazdu do cieľa podľa rozhodnutia veterinárnej
komisie.

821.4.1

821.4.2
821.4.3

821.4.4

821.5

Iné kontroly
Zbor rozhodcov alebo oficiálni veterinári môžu kedykoľvek počas súťaže podrobovať
všetky kone, či akéhokoľvek náhodne vybraného koňa iným kontrolám.

Článok 822 – CENA KONDÍCIE
822.1
822.2
822.3

OV môže vyhlásiť súťaž o cenu kondície (angl. Best Condition Award) na všetkých
vytrvalostných súťažiach FEI.
Cieľom tejto ceny je nájsť koňa, ktorý je po dokončení súťaže v najlepšej kondícii,
pričom sa umiestnil medzi najlepšími koňmi (maximálne prvých desať koní).
Koňa možno do súťaže o cenu kondície zaradiť len ak úspešne dokončil súťaž,
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822.4
822.5
822.6

822.7

pričom jeho čas jazdy pri príjazde do cieľa je v rámci dodatočnej percentuálnej
hodnoty vzhľadom na víťazný čas, o čom rozhodne zbor rozhodcov.
Má sa za to, že kone, ktoré sú prihlásené do súťaže o cenu kondície, sú stále
v súťaži až do ukončenia slávnostného odovzdania ceny kondície.
Športovci nie sú povinní prihlásiť svoje kone do súťaže o cenu kondície.
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.
Súčasťou posudzovania v rámci súťaže o cenu kondície môže byť aj predvedenie
koňa pod sedlom nad rámec štandardného formátu posudzovania v rámci súťaže o
cenu kondície. Po dokončení súťaže na 160 km alebo súťaže na 2 x 100 km budú
posudzované kone, ktoré spĺňajú kritériá na výber do súťaže o cenu kondície.
Pred posúdením pod sedlom budú kone posúdené na ruke na chody, metabolické
parametre a povrchové zranenia. Kone, ktoré vykazujú nepravidelný chod alebo
nespĺňajú metabolické kritériá budú vylúčené zo súťaže o cenu kondície.
Predseda komisie na vyhodnotenie ceny kondície následne vyzve úspešné dvojice,
aby sa zúčastnili fázy predvedenia koní pod sedlom v rámci súťaže. Dvojica bude
požiadaná o preklusanie 40 metrov smerom od rozhodcov a naspäť, potom bude
nasledovať preklusanie a precválanie koňa na osmičke. Dvojica môže byť
kedykoľvek zo súťaže o cenu kondície vylúčená, ak komisia skonštatuje
nepravidelnosť chodu koňa.
Športovec bude na pokyny predsedu komisie na vyhodnotenie ceny kondície
povinný predviesť svoje jazdecké schopnosti predvedením koňa pod sedlom na
voľnom priestranstve podľa uváženia športovca, pričom v rámci tohto predvedenia
bude predvádzať dobrý stav koňa, vrátane jeho dobrého fyzického zdravotného
stavu, pohyblivosti a ochoty súťažiť. Toto predvedenie jazdeckých schopností na
voľnom priestranstve bude trvať maximálne päť minút.

Článok 823 – VETERINÁRNE OŠETRENIE POČAS SÚŤAŽE
Počas súťaže nesmie byť koňovi poskytované žiadne veterinárne ošetrenie bez písomného
povolenia veterinárnej komisie. Povolené ošetrenie nemá vplyv na hodnotenie koňa. (pozri
Veterinárne pravidlá FEI)
- Veterinárne pravidlá FEI (v súlade so všetkými následnými zverejnenými revíziami, ktorých
ustanovenia majú prednosť).
Výňatok z veterinárnych pravidiel
Článok 1046
Podanie látok označovaných ako kontrolovaná medikácia
1. Látky kontrolovanej medikácie (angl. Controlled Medication Substances), uvedené na FEI
Zozname zakázaných látok pre kone, ktoré ak sú koňom podané počes súťaže alebo krátko
pred ňou môžu spôsobiť pozitívny analytický nález v súlade s pravidlami upravujúcimi zákaz
dopingu a podávanie kontrolovanej medikácie u koní (pozn. prekl. ďalej len "antidopingové
pravidlá“).
2. Počas pretekov musí podávanie liečby a podpornej terapie schváliť VK/VD pred podaním
liečby prostredníctvom príslušného veterinárneho formulára.
3. Používanie zakázaných látok (angl. Banned Substances) je vždy prísne zakázané.
4. Liečbu, resp. podpornú terapiu môže za predpokladu ich schválenia podávať len veterinár
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FEI s výnimkou látok podávaných perorálne alebo vo forme nebulizácie.
V núdzových situáciách, kedy je ohrozené zdravie a pohoda koňa sa môže vykonať núdzové
ošetrenie, resp. podať núdzová liečba. Po vykonaní takéhoto ošetrenia resp. podaní liečby
musí byť predložený Veterinárny formulár 1 na spätné schválenie a na posúdenie, či kôň
môže pokračovať v súťaži, ak je to relevantné. Veterinárny formulár 1 musí byť za každých
okolností vyplnený pred opustením miesta konania súťaže a pred uplynutím doby trvania
súťaže.
5. Podanie látky označenej ako kontrolovaná medikácia môže byť povolené za účelom liečby
počas súťaže len za výnimočných okolností, v súlade s týmito Veterinárnymi pravidlami,
antidopingovými pravidlami a Všeobecnými pravidlami.
6. Počas súťaží FEI nie je povolené intra-artikulárne podanie (t.j. podanie do kĺbu, pozn.
prekl.) žiadnej liečby.
7. Liečbu podanú pred súťažou FEI (napr. počas prepravy) môže, ak je to vhodné, spätne
schváliť VK/VD prostredníctvom príslušného veterinárneho formulára (v súlade s týmito
Veterinárnymi pravidlami) po príchode na súťaž. Spätné schválenie sa nebude udeľovať
automaticky a bude na uvážení VD a ZR.
8. V súlade s Kódexom správania v záujme koňa je VK/VD vždy povinný pred podpisom
veterinárneho formuara overiť, či požadovaná, resp. predtým podaná medikácia, neovplyvní:
a) spôsobilosť koňa zúčastniť sa súťaže,
b) férovosť súťaže a/alebo
c) zdravie a pohodu koňa a/alebo športovca.

KAPITOLA IV

FUNKCIONÁRI PRE VYTRVALOSTNÉ SÚŤAŽE

Kritériá menovania všetkých funkcionárov pre vytrvalostné súťaže FEI do funkcie, ich
kariérneho postupu a udržania si dosiahnutého statusu budú pravidelne zverejňované na
internetovej stránke FEI v súlade s publikovanými kritériami vzdelávania a štandardov.

Článok 824 – POVINNOSTI FUNKCIONÁROV
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.
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 k Pravidlám FEI pre vytrvalostné jazdenie.

KÓDEX pre funkcionárov vytrvalostných súťaží FEI
1.

Funkcionár pre vytrvalostné súťaže FEI (angl. FEI Endurance Official, ďalej len
„vytrvalostný funkcionár FEI“, pozn. prekl.) je uznávanou autoritou v oblasti
vytrvalostného jazdenia, ktorý musí mať znalosti zásad vytrvalostného
jazdenia, pravidiel FEI a vzhľadom na svoju dosiahnutú hviezdovú kategóriu je
kvalifikovaný rozhodovať medzinárodné súťaže FEI vo vytrvalostnom jazdení
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zodpovedajúcej úrovne. Vždy zastupuje FEI.
2.

Vytrvalostný funkcionár FEI je povinný vyhýbať sa skutočnému alebo
domnelému konfliktu záujmov. Vytrvalostný funkcionár FEI je povinný mať
neutrálny, nezávislý a férový postoj ku športovcom, majiteľom, trénerom,
organizátorom a iným funkcionárom a dobre sa integrovať do tímu. Finančné
ani osobné záujmy nikdy nesmú ovplyvňovať ani domnelo ovplyvňovať jeho
spôsob rozhodovania.
Medzi činnosti, ktoré povedú, resp. môžu viesť ku "konfliktu záujmov" pri
účasti na súťaži CEI v úlohe funkcionára patria predovšetkým, no nielen,
nasledovné:
•

•
•
•
•

Pôsobenie vo funkcii vedúceho družstva národných družstiev na
medzinárodnej úrovni alebo zodpovednosť, resp. spoluzodpovednosť za
výber družstiev a/alebo jednotlivcov alebo za tréning športovcov v rámci
NF.
Postavenie majiteľa, resp. spolumajiteľa koní, ktoré sa súťaže zúčastňujú.
Postavenie v situácii finančnej závislosti, resp. získavania finančného zisku
od majiteľov, športovcov, trénerov, organizátorov alebo iných súvisiacich
organizácií.
Existencia blízkeho osobného vzťahu so športovcom.
Nacionalistické rozhodovanie.

Okrem nahlasovacích povinností stanovených v bode 7 nižšie je vytrvalostný funkcionár
povinný nahlásiť organizátorovi akékoľvek z vyššie uvedených alebo iných možných
konfliktov záujmov alebo situácií, ktoré môžu byť vnímané ako zakladajúce konflikt záujmov.
3.

Počas vytrvalostnej súťaže je vytrvalostný funkcionár povinný byť presný
a profesionálny vo svojom správaní a plnení povinností.

4.

Vytrvalostný funkcionár je povinný byť dobre pripravený na súťaž, ktorú
rozhoduje a je povinný dobre spolupracovať s organizátorom a so svojimi
kolegami.

5.

Vytrvalostný funkcionár je povinný byť vhodne oblečený a musí mať neustále
na zreteli, že zastupuje FEI.

6.

FEI je oprávnená prijať disciplinárne opatrenia proti vytrvalostným
funkcionárom, ktorí nedodržiavajú Kódex a pravidlá FEI. Medzi tieto
disciplinárne opatrenia môžu patriť: 1) výstražný list; 2) dočasné alebo
predbežné pozastavenie výkonu funkcie a 3) dočasné/trvalé vyčiarknutie zo
zoznamu vytrvalostných funkcionárov FEI.

7.

Konflikt záujmov: Vytrvalostní funkcionári, ktorí môžu mať skutočný alebo
domnelý konflikt záujmov by túto skutočnosť mali nahlásiť organizátorovi v
čase svojho menovania do funkcie, resp. čo najskôr po vzniku konfliktu
záujmov pred súťažou. Ak podľa názoru predsedu zboru rozhodcov nahlásený
konflikt záujmov narúša, resp. sa javí že narúša integritu rozhodovania
v súťaži, daný vytrvalostný funkcionár bude musieť odstúpiť. Prípady konfliktu
záujmov by mali byť nahlásené na porade funkcionárov a športovcov pred
súťažou.
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8.

Konflikt záujmov: Zamestnanci jazdeckých federácií, sponzori a organizačné
výbory nemôžu pôsobiť vo funkcii vytrvalostných funkcionárov FEI na
súťažiach FEI organizovaných predmetnou federáciou alebo predmetným
sponzorom alebo organizačným výborom.

Diéty vytrvalostných funkcionárov:
Diéty nie sú na vytrvalostných súťažiach FEI povinné. Prípadné diéty
funkcionárov, ktorí nie sú veterinári však nesmú prekročiť maximálnu výšku
500 CHF za deň (resp. zodpovedajúcu lokálnu ekonomickú hodnotu).
•
•
•
•
•
•

Výšku (prípadných) diét musí funkcionárom písomne potvrdiť organizátor pred
ich prijatím menovania do funkcie.
Organizátor je povinný poskytnúť informácie o tom, či sa na takto poskytnuté
diéty v krajine súťaže uplatňuje zrážková daň alebo podobný odvod.
Spôsob zabezpečenia dopravy na miesto konania i z miesta konania, resp.
vyplácania cestovných náhrad si organizátor vopred dohodne s vytrvalostným
funkcionárom.
Informácie o zabezpečení ubytovania a stravy sa taktiež poskytujú
vytrvalostnému funkcionárovi pred cestou.
Vyplatenie diét a preplatenie dohodnutých výdavkov sa uskutoční až po
ukončení súťaže a po podpísaní všetkých výsledkov predsedom zboru
rozhodcov.
Navyše k vyššie uvedenému nesmú byť poskytované žiadne iné dary ani iné
odmeny.
Nič z vyššie uvedeného nesmie poskytnúť žiaden sponzor
vytrvalostným funkcionárom, môže tak urobiť len organizátor.

priamo

824.1 Zbor rozhodcov
824.1.1 Zbor rozhodcov (angl. Ground Jury) dohliada na všetky úkony a prípravy
organizačného výboru týkajúce sa rozhodovania, veterinárnych kontrol a merania
času vytrvalostnej súťaže.
824.1.2 Organizačný výbor (angl. Organising Committee) zabezpečí asistenciu ďalších
funkcionárov, stewardov a veterinárov podľa počtu prihlášok, zbor rozhodcov má
však naďalej celkovú kontrolnú pôsobnosť nad priebehom súťaže.
824.2 Technický delegát/Autor trate
824.2.1. Technický delegát (angl. Technical Delegate) je povinný v koordinácii s autorom
trate (angl. Course Designer) schváleným FEI vopred skontrolovať a schváliť priebeh
trate. Na 1*, 2* a 3* súťažiach môže byť technický delegát zároveň aj autorom
trate. Na 4* súťažiach a FEI majstrovstvách v súčinnosti s organizačným výborom
vymenuje autora trate schváleného FEI, ktorý sa musí podieľať na stanovení trate
s organizačným výborom.
824.2.2. Technický delegát schvaľuje technické a administratívne zabezpečenie realizácie
súťaže: správne postupy podávania prihlášok, veterinárne prehliadky a kontroly
koní, ustajnenie koní a ubytovanie športovcov a zabezpečenie stewardov pre súťaž.
824.2.3. Technický delegát vedie schôdzu technického personálu súťaže a dohliada na ich
konanie.
824.2.4. Technický delegát prešetruje všetky aspekty, zistenia nahlasuje zboru rozhodcov a
poskytuje mu odporúčania ohľadne rozhodnutí, ktoré je zbor rozhodcov povinný
vydať.
824.2.5. Autorita technického delegáta je absolútna až dovtedy, kým neohlási zboru
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rozhodcov, že je spokojný s celkovým zabezpečením súťaže. Následne technický
delegát pokračuje v dohľade nad priebehom súťaže po technickej a administratívnej
stránke a poskytuje poradenstvo a asistuje zboru rozhodcov, veterinárnej komisii a
organizačnému výboru.
824.2.6. Na 3* alebo nižších súťažiach môže byť technický delegát taktiež členom zboru
rozhodcov, ak má na to príslušnú kvalifikáciu.
824.2.7. Na 4* súťažiach musí byť technický delegát zo zahraničia.
824.3 Veterinárna komisia
824.3.1 Veterinárna komisia (angl. Veterinary Commission) má úplnú kontrolu nad všetkými
záležitosťami týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a pohody koní. Pre všetky
vytrvalostné súťaže FEI platia Veterinárne pravidlá FEI.
824.3.2 OV a TD by mali čo najskôr ako je to možné konzultovať s predsedom veterinárnej
komisie (angl. President of the Veterinary Commission) a zahraničným veterinárnym
delegátom (angl. Foreign Veterinary Delegate) plánovanie veterinárnych uzáver
a iných aspektov bezpečnosti koní na súťaži.
824.3.3 Na 1-hviezdových súťažiach je predseda veterinárnej komisie zodpovedný aj za
povinnosti, ktoré obyčajne má zahraničný veterinárny delegát.
824.4 Hlavný steward
824.4.1 Hlavný steward (angl. Chief Steward) je zodpovedný za organizáciu činnosti
stewardov počas celej súťaže.
824.4.2 Hlavný steward sa musí uistiť o tom, že bezpečnosť ustajnenia je adekvátna a
zodpovedá kategórii súťaže a že v každej veterinárnej uzávere a na trati je
k dispozícii dostatočný počet stewardov.
824.4.3 Hlavný steward asistuje organizačnému výboru, zboru rozhodcov a technickému
delegátovi za účelom zabezpečenia hladkého priebehu všetkých stanovených
činností počas súťaže, akými sú napríklad otváracie a záverečné ceremoniály alebo
akékoľvek iné požadované organizované činnosti v rámci súťaže.
824.4.4 Hlavný steward je zodpovedný za celkovú bezpečnosť a starostlivosť o účastníkov
súťaže.
824.4.5 Hlavný steward musí úzko spolupracovať s predsedom zboru rozhodcov, technickým
delegátom a predsedom veterinárnej komisie, pričom OV a TD by s ním mali čo
najskôr ako je to možné konzultovať plánovanie súťaže.
824.5

824.6

Odvolací výbor: Povinnosti odvolacieho výboru (angl. Appeal Committee) sú
stanovené vo Všeobecných pravidlách FEI a vo Veterinárnych pravidlách FEI.
Nezávislí odborní poradcovia (NOP)

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.
824.6.2 FEI bude nezávislým odborným poradcom hradiť náklady na ich účasť na vybraných
pretekoch okrem nákladov na ubytovanie, ktoré hradí organizačný výbor, pričom
nezávislí odborní poradcovia nikdy nie sú v úlohe výkonných funkcionárov na
pretekoch, ale sú k dispozícii na poskytovanie odborných usmernení alebo
asistencie, ak sú o to požiadaní.
824.6.3 Nezávislých odborných poradvov menuje FEI dvakrát ročne / raz za dva roky (pozn.
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prekl.: anglické slovo „biannually“ má oba významy, nie je jasné, ktorý z nich mali
autori pravidiel na mysli) (pozri Vysvetľujúce dodatky). FEI vymenuje veterinárnych
nezávislých odborných poradcov a neveterinárnych nezávislých odborných
poradcov. Počas svojho funkčného obdobia ako nezávislý odborný poradca nemôže
daná osoba prijať žiadne iné funkcie FEI.

Článok 825 – FUNKCIONÁRI PRE MEDZINÁRODNÉ VYTRVALOSTNÉ SÚŤAŽE
Ak sa v súlade s čl. 825 vyžaduje zahraničný funkcionár FEI, tento zahraničný funkcionár
nemôže mať bydlisko v tej istej krajine, v ktorej sa preteky uskutočňujú, pokiaľ táto osoba
nemá bydlisko v inej časovej zóne než časová zóna miesta konania pretekov.
825.1 Majstrovstvá sveta
825.1.1 Zbor rozhodcov musí pozostávať z predsedu a minimálne štyroch členov vybraných
zo zoznamu rozhodcov pre vytrvalostné súťaže FEI, ktorých menuje FEI v súčinnosti
s Komisiou vytrvalostného jazdenia FEI a v súčinnosti s OV, pričom jeden z členov
musí byť zahraničný. Všetci členovia musia spĺňať podmienky aktuálnej hviezdovej
(*) kategorizácie rozhodcov pre vytrvalostné súťaže.
825.1.2 Veterinárna komisia musí pozostávať z predsedu, zahraničného veterinárneho
delegáta a jedného ďalšieho veterinára na 15 koní, pričom minimálny počet členov
komisie musí byť 5, vrátane PVK a ZVD. Minimálne polovica členov musí byť zo
zahraničia, pričom títo členovia musia byť vybraní zo zoznamu veterinárov pre
vytrvalostné súťaže FEI a menovaní FEI v súčinnosti s Komisiou vytrvalostného
jazdenia FEI a v súčinnosti s OV. Všetci členovia musia spĺňať podmienky aktuálnej
hviezdovej (*) kategorizácie veterinárnych rozhodcov pre vytrvalostné súťaže.
825.1.3 Ošetrujúci veterinári pre vytrvalostné súťaže (OVt) musia byť ošetrujúcimi
veterinármi schválenými FEI, ktorých menuje FEI v súčinnosti s Komisiou
vytrvalostného jazdenia FEI a v súčinnosti s Veterinárnou komisiou FEI. Musí byť
minimálne 1 OVt na 20 súťažiacich koní. Minimálne 50% OVt musí mať skúsenosti
zo súťaží CEI na úrovni majstrovstiev.
825.1.4 Zahraničný technický delegát musí byť vybraný zo zoznamu technických delegátov
FEI pre vytrvalostné súťaže a musí byť menovaný FEI v súčinnosti s Komisiou
vytrvalostného jazdenia FEI a v súčinnosti s OV, pričom musí spĺňať podmienky
aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie technických delegátov vytrvalostných súťaží.
825.1.5 Hlavný steward musí byť vybraný zo zoznamu hlavných stewardov FEI pre
vytrvalostné súťaže a musí ho menovať OV.
825.1.6 Autora trate schváleného FEI vymenuje FEI v súčinnosti s Komisiou vytrvalostného
jazdenia FEI a v súčinnosti s OV.
825.1.7 Odvolací výbor: Platia Všeobecné pravidlá FEI, pričom odvolací výbor je povinný
a musí ho menovať FEI v súčinnosti s Komisiou vytrvalostného jazdenia FEI a v
súčinnosti s OV.
825.2

Súťaže CEIO, regionálne hry a kontinentálne majstrovstvá seniorov, mladých
jazdcov a/alebo juniorov a iné 4-hviezdové vytrvalostné súťaže CEI
825.2.1 Zbor rozhodcov musí pozostávať z predsedu a minimálne troch členov vybraných zo
zoznamu rozhodcov pre vytrvalostné súťaže FEI, ktorých menuje FEI v súčinnosti s
Komisiou vytrvalostného jazdenia FEI a v súčinnosti s OV, pričom jeden z členov
musí byť zo zahraničia. Všetci členovia musia spĺňať podmienky aktuálnej
hviezdovej (*) kategorizácie rozhodcov pre vytrvalostné súťaže.
825.2.2 Veterinárna komisia musí pozostávať z predsedu, zahraničného veterinárneho
delegáta a jedného ďalšieho veterinára na 15 koní, pričom minimálny počet členov
komisie musí byť 5, vrátane predsedu a ZVD. Minimálne polovica členov musí byť

41

825.2.3

825.2.4

825.2.5
825.2.6
825.2.7

zahraničných, pričom títo členovia musia byť vybraní zo zoznamu veterinárov pre
vytrvalostné súťaže FEI a menovaní FEI v súčinnosti s Komisiou vytrvalostného
jazdenia FEI a v súčinnosti s OV. Všetci členovia musia spĺňať podmienky aktuálnej
hviezdovej (*) kategorizácie veterinárnych rozhodcov pre vytrvalostné súťaže.
Na 4-hviezdových súťažiach CEI musia byť ošetrujúci veterinári (OVt) ošetrujúcimi
veterinármi schválenými FEI, ktorých menuje FEI v súčinnosti s Komisiou
vytrvalostného jazdenia FEI a v súčinnosti s Veterinárnou komisiou FEI. Musí byť
minimálne 1 OVt na 20 súťažiacich koní. Minimálne 50% OVt musí mať skúsenosti
zo súťaží CEI na úrovni majstrovstiev.
Zahraničný technický delegát musí byť vybraný zo zoznamu technických delegátov
pre vytrvalostné súťaže FEI a musí byť menovaný FEI v súčinnosti s Komisiou
vytrvalostného jazdenia FEI a v súčinnosti s OV, pričom musí spĺňať podmienky
aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie technických delegátov vytrvalostných súťaží.
Vyžaduje sa autor trate schválený FEI, ktorého menuje OV.
Hlavný steward musí byť vybraný zo zoznamu hlavných stewardov FEI pre
vytrvalostné súťaže a musí ho menovať OV.
Odvolací výbor: Platia Všeobecné pravidlá FEI, pričom odvolací výbor je povinný
a musí ho menovať FEI v súčinnosti s Komisiou vytrvalostného jazdenia FEI a v
súčinnosti s OV.

825.3 3-hviezdové vytrvalostné súťaže CEI
825.3.1 Zbor rozhodcov musí pozostávať z predsedu a zahraničného rozhodcu vybraného zo
zoznamu rozhodcov pre vytrvalostné súťaže FEI, ktorých menuje OV, na maximáne
30 prihlášok. Ďalší člen zboru rozhodcov sa vyžaduje na každých ďalších 30
prihlásených dvojíc do maximálneho počtu štyroch rozhodcov vrátane predsedu
zboru rozhodcov. Ďalšími prípadnými členmi môžu byť rozhodcovia národných
vytrvalostných súťaží, ktorých menuje OV. Všetci členovia musia spĺňať podmienky
aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie rozhodcov pre vytrvalostné súťaže.
825.3.2 Veterinárna komisia musí pozostávať z predsedu a dvoch členov vybraných zo
zoznamu veterinárov pre vytrvalostné súťaže FEI, ktorých menuje OV. Jeden z nich
musí byť zahraničný. Musí byť minimálne jeden člen veterinárnej komisie na 20
súťažiacich koní. Všetci takto menovaní členovia musia spĺňať podmienky aktuálnej
hviezdovej (*) kategorizácie veterinárov pre vytrvalostné súťaže. Všetci ostatní
členovia musia byť skúsení veterinári vytrvalostných súťaží a musí ich menovať OV.
825.3.3 Musí byť minimálne 1 ošetrujúci veterinár (OVt) vybraný zo zoznamu schválených
ošetrujúcich veterinárov FEI na 30 súťažiacich koní.
825.3.4 Technický delegát musí byť vybraný zo zoznamu technických delegátov pre
vytrvalostné súťaže FEI a musí ho menovať OV, pričom musí spĺňať podmienky
aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie technických delegátov vytrvalostných súťaží.
Technický delegát môže po zahájení súťaže pôsobiť ako člen zboru rozhodcov.
825.3.5 Hlavný steward musí byť vybraný zo zoznamu hlavných stewardov pre vytrvalostné
súťaže FEI a musí ho menovať OV.
825.3.6 Odvolací výbor sa nevyžaduje.
825.4

1- a 2-hviezdové vytrvalostné súťaže CEI

825.4.1 Súťaže CEI 1* : Zbor rozhodcov musí pozostávať z predsedu, ktorý musí spĺňať
podmienky aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie rozhodcov pre vytrvalostné
súťaže. Funkcionár musí byť vybraný zo zoznamu rozhodcov pre vytrvalostné súťaže
FEI a menuje ho OV na maximáne 30 prihlásených dvojíc. Ďalší člen zboru
rozhodcov sa vyžaduje na každých ďalších 40 prihlásených dvojíc do maximálneho
počtu štyroch rozhodcov vrátane predsedu zboru rozhodcov. Ďalšími prípadnými
členmi môžu byť skúsení rozhodcovia národných vytrvalostných súťaží
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825.4.2 Veterinárna komisia musí pozostávať z predsedu, ktorý je FEI veterinárom a
minimálne 2 členov, ktorí môžu byť veterinármi národných vytrvalostných súťaží.
Všetci členovia, ktorí sú veterinármi národných vytrvalostných súťaží musia byť
skúsení veterinári vytrvalostných súťaží a musí ich menovať OV.
825.4.3 Na súťažiach CEI 1* musí byť v mieste konania prítomný minimálne 1 ošetrujúci
veterinár pre vytrvalostné súťaže (OVt) vybraný zo zoznamu schválených
ošetrujúcich veterinárov FEI na 50 súťažiacich koní.
825.4.4 Technický delegát musí byť vybraný zo zoznamu technických delegátov pre
vytrvalostné súťaže FEI a musí ho menovať OV, pričom musí spĺňať podmienky
aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie technických delegátov vytrvalostných súťaží.
Technický delegát môže po zahájení súťaže pôsobiť ako člen zboru rozhodcov.
825.4.5 Hlavný steward musí byť vybraný zo zoznamu hlavných stewardov pre vytrvalostné
súťaže FEI a musí ho menovať OV.
825.4.6 Odvolací výbor sa nevyžaduje.
825.4.7 SúťažeCEI 2* : Zbor rozhodcov musí pozostávať z predsedu, ktorý musí spĺňať
podmienky aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie rozhodcov pre vytrvalostné
súťaže. Musí byť vybraný zo zoznamu rozhodcov pre vytrvalostné súťaže FEI
a menuje ho OV na maximáne 20 prihlásených dvojíc. Ďalší člen zboru rozhodcov sa
vyžaduje na každých ďalších 20 prihlásených dvojíc. Ďalšími prípadnými členmi
môžu byť skúsení rozhodcovia národných vytrvalostných súťaží.
825.4.8 Veterinárna komisia musí pozostávať z predsedu a minimálne 2 členov vybraných zo
zoznamu veterinárov pre vytrvalostné súťaže FEI, ktorých menuje OV. Všetci
členovia musia spĺňať podmienky aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie
veterinárnych rozhodcov pre vytrvalostné súťaže. Jeden z nich musí byť zahraničný.
Všetci ostatní členovia musia byť skúsení veterinári vytrvalostných súťaží a musí ich
menovať OV.
825.4.9 Na súťažiach CEI 2* musí byť v mieste konania prítomný minimálne 1 ošetrujúci
veterinár pre vytrvalostné súťaže (OVt) vybraný zo zoznamu schválených
ošetrujúcich veterinárov FEI na 50 súťažiacich koní.
825.4.10 Technický delegát musí byť vybraný zo zoznamu technických delegátov pre
vytrvalostné súťaže FEI a musí ho menovať OV, pričom musí spĺňať podmienky
aktuálnej hviezdovej (*) kategorizácie technických delegátov vytrvalostných súťaží.
Technický delegát môže po zahájení súťaže pôsobiť ako člen zboru rozhodcov.
825.4.11 Hlavný steward musí byť vybraný zo zoznamu hlavných stewardov pre
vytrvalostné súťaže FEI a musí ho menovať OV.
825.4.12 Odvolací výbor sa nevyžaduje.

KAPITOLA V

CENY A SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN

Článok 826 - CENY
826.1
826.2
826.3

Ceny musia byť udelené všetkým športovcom, ktorí úspešne dokončia trať.
Pre ceny vo vytrvalostných súťažiach nie je určená minimálna hodnota.
Pravidlá pre rozdeľovanie finančných cien sú ustanovené vo Všeobecných
pravidlách FEI.
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Článok 827 – SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN
Veterinárna komisia by mala vylúčiť akéhokoľvek koňa v zlom stave z účasti na slávnostnom
odovzdávaní cien.

PRÍLOHA 1: KATEGÓRIE FUNKCIONÁROV VYŽADOVANÉ PRE
JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE SÚŤAŽÍ
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1*

Zbor rozhodcov

Predseda

Technický delegát

2* alebo vyššie

Vet. komisia

Predseda
2 členovia

3* alebo vyššie

Ošetrujúci veterinár

Predseda

2*

Hlavný steward

2*

Zbor rozhodcov

2*

Predseda

Technický delegát
Vet. komisia

Ošetrujúci veterinár

Zbor rozhodcov

Predseda
2 členovia
(vrátane 1 ZVD)
Predseda

3* alebo vyššie
2* alebo vyššie
3*
2*

Predseda
Zahr. rozhodca

Technický delegát

4* alebo vyššie
3* alebo vyššie
4* alebo vyššie

Vet. komisia

Predseda a/alebo ZVD 4*
2 členovia
3* alebo vyššie

Ošetrujúci veterinár

Predseda

Hlavný steward

4*

3* alebo vyššie

3* alebo vyššie

Hlavný steward

3*

2* alebo vyššie

Zbor rozhodcov

4*
2*

Predseda
Zahr. rozhodca
Členovia

Zahraničný technický delegát

4*
4*
4*
4*

Vet. komisia

Predseda a ZVD
Členovia

4*
4*

Ošetrujúci veterinár

Predseda

2*

Hlavný steward

3*
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PRÍLOHA 2: ŠTANDARDNÝ KVALIFIKAČNÝ FORMULÁR NOVICOV VO
VYTRVALOSTI
Článok 816 – KVALIFIKAČNÝ POSTUP A OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI
816.1

Kvalifikácia nových koní a športovcov, tzv. novicov (angl. Novice Qualifying): Na
splnenie kvalifikačných podmienok bude dohliadať príslušná národná federácia (NF).

816.1.1 Kone a športovci musia, nie však nevyhnutne ako dvojica:
816.1.1.1 úspešne dokončiť 2 súťaže v dĺžke 40-79 km a 2 súťaže v dĺžke 80-90 km v
rýchlosti 16 km/h alebo nižšej.
816.1.2 Kone musia bezprostredne pred účasťou na súťaži CEI splniť požiadavky tejto
kvalifikačnej fázy počas obdobia najmenej 12 mesiacov a najviac 24 mesiacov. Toto
ustanovenie je podrobnejšie vysvetlené vo Vysvetľujúcich dodatkoch.

816.1.3 Športovci musia bezprostredne pred účasťou na súťaži CEI splniť požiadavky tejto
kvalifikačnej fázy počas obdobia najmenej 6 mesiacov a najviac 24 mesiacov..

Meno KOŇA...................................................FEI registračné č..................................
Minimálne požiadavky na spôsobilosť v zmysle čl. 816 Pravidiel pre vytrvalostné jazdenie
(pozri vyššie).

Druh
súťaže
CEN

Krajina

Názov
súťaže

Dátum

Vzdialenosť

Rýchlosť

Výsledok

CEN
CEN
CEN

Dátum: .. . .. . 20..
NF:
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PRÍLOHA 3: VYSVETLENIE KÓDOV ELIMINÁCIE
WD: Stiahnutie (angl. Withdrawn)
− Dvojica sa na súťaž nedostaví.
− Dvojica sa rozhodne nezúčastniť sa pred 1. veterinárnou kontrolou.
RET: Odstúpenie (angl. Retired)
− Dvojica odstúpi po úspešnom absolvovaní 1. veterinárnej kontroly.
− Dvojica dobrovoľne odstúpi po úspešnom absolvovaní kontroly vo veterinárnej
uzávere a do tohto momentu správne dokončila všetky kolá.
DSQ: Diskvalifikácia (angl. Disqualified)
− Vo FEI formulároch musí byť z vysúvacieho zoznamu vybraný dôvod.
− Alebo musí byť dôvod uvedený v stĺpci Údaje o stave po doplnení (angl. Post
Complement Status Data).
− Koňa možno diskvalifikovať i eliminovať (vylúčiť) z medicínskeho dôvodu.
− Upozornenie: Všetky dôvody preverí predseda zboru rozhodcov.
FNR: Dokončenie bez umiestnenia (angl. Finished Not Ranked)
- Osvedčenie o dokončení (angl. Certificate of Completion, skr. CoC), ktoré schválil
predseda zboru rozhodcov / technický delegát.
FTQ: Nekvalifikovanie sa (angl. Failed to Qualify) – musí byť k nemu uvedený jeden
z nasledujúcich dôvodov:
− GA: Nepravidelný chod (angl. Irregular Gait)
− MI: Drobné zranenie (angl. Minor Injury) – napr. mierna bolestivosť, rana,
atď.)
− CI: Fatálne zranenie (angl. Catastrophic Injury)
− ME: Metabolika (angl. Metabolic)
− ME TR: Metabolika – INVAZÍVNE ošetrenie (angl. Metabolic INVASIVE
treatment)
− GA+ME: Chod a metabolika (angl. Gait and Metabolic)
− GA+ME TR: Chod a metabolika – INVAZÍVNE ošetrenie (angl. Gait and
Metabolic INVASIVE treatment)
− OT: Prekročenie času (angl. Out of Time)
− FTC: Nedokončenie (angl. Failed to Complete)
Veterinárne kódy
eliminácie vo
vytrvalosti
Status pozície

FTQ

RET
WD
FNR
DSQ

Povolený veterinárny kód eliminácie v uzávere
1. kontrola koňa
Uzávera 1-8
Posledná kontrola
(angl. 1st Horse
koňa (angl. Final
Inspection, skr. 1st
Horse Inspection,
HI)
skr. Final HI)
GA, ME, MI, GA+ME
GA, MI, CI, ME, ME TR,
GA, MI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR,
GA+ME, GA+ME TR,
OT, FTC
OT, FTC
RET
RET
RET
WD
GA, ME, MI, GA+ME

GA, MI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR,
OT, FTC

GA, MI, CI, ME, ME TR,
GA+ME, GA+ME TR,
OT, FTC
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PRÍLOHA 4: ZOSTAVOVANIE SVETOVÉHO REBRÍČKA FEI V
DISCIPLÍNE VYTRVALOSTNÉ JAZDENIE V ROKU 2016
Nižšie je uvedená bodová škála pre 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:

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

Výpočet umiestnenia v rebríčku (pozri Vysvetľujúce dodatky)
Umiestnenie v rebríčku sa stanoví zohľadnením všetkých výsledkov športovca, dvojice
športovec-kôň alebo koňa (podľa rebríčka). Rebríčky sú definované na časové obdobie od 1.
januára do 31. decembra kalendárneho roka.
V príslušnej súťaži CEI musí štartovať minimálne 5 športovcov, aby mohlo byť za
túto súťaž CEI započítaných 100% disponibilných bodov za umiestnenie. Ak sa
súťaže CEI zúčastní menej než 5 športovcov, súťažiacim športovcom sa započíta
50% inak disponibilných bodov za umiestnenie.
Mŕtvy dostih: V prípade mŕtveho dostihu podľa rozhodnutia ZR. Body za
umiestnenie by mali byť sčítané, ako keby súťažiaci skončili na prvom, druhom
a/alebo treťom mieste a vydelené počtom súťažiacich v mŕtvom dostihu.
Napríklad: Prvý 100 bodov
Druhý 80 bodov
Tretí (ak je to aktuálne) 60 bodov
Súčet 240 bodov sa vydelí počtom koní v mŕtvom dostihu, v tomto prípade 3, čo sa
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rovná 80 bodov pre každého súťažiaceho v mŕtvom dostihu.
Na konci kalendárneho roku budú dodatočné bonusové body do rebríčka udelené
tým športovcom, ktorí sa počas príslušného kalendárneho roka nedopustili
žiadneho porušenia EADCMR ani im v danom roku neboli pridelené žiadne trestné
body ani žiadna žltá karta, a to nasledovne:
*Žiadne porušenie EADCMR: 250 bodov
Žiadne trestné body:
200 bodov
Žiadna žltá karta:
150 bodov
*Pre odstránenie pochybností, ak počas konkrétneho kalendárneho roka dôjde k porušeniu
pravidiel EADCMR (Equine Anti Doping and Medication Control Rules, t.j. pravidlá pre boj
proti dopingu a kontrolu medikácie u koní), avšak rozhodnutie potvrdzujúce porušenie
pravidiel EADCMR je vydané až v nasledujúcom kalendárnom roku (resp. v prípade
Správneho konania zodpovedná osoba (angl. Person Responsible, skratka „PR“) príslušné
sankcie akceptuje až v nasledujúcom kalendárnom roku), nemá športovec nárok na získanie
bonusových bodov za „neporušenie pravidiel EADCMR“ len v kalendárnom roku, v ktorom je
vydané rozhodnutie (resp. v prípade Správneho konania v kalendárnom roku, v ktorom PR
akceptuje sankciu). Napríklad, športovec sa dopustí porušenia pravidiel EADCMR v novembri
2016, ale FEI Tribunál vydá svoje definitívne rozhodnutie potvrdzujúce porušenie až v marci
2017. Športovec bude mať nárok na získanie bonusových bodov za „NEporušenie pravidiel
EADCMR“ v kalendárnom roku 2016, avšak nie v kalendárnom roku 2017.

Ceny a ocenenia pre športovcov
Finančné ceny (ak sa udeľujú) sa rozdelia nasledovne:
1. miesto: 50%
2. miesto: 30%
3. miesto: 20%
Ocenenia:
1. miesto:
FEI medaila alebo trofej a osvedčenie
Ambasádor „Budúcnosti vytrvalosti FEI“
Status elitného jazdca
Automatická kvalifikácia na FEI Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení (za
predpokladu, že (i) športovec má v čase konania príslušných majstrovstiev platné
oprávnenie na účasť a (ii) športovca vyberie a prihlási jeho NF)
2. miesto:
FEI medaila alebo trofej a osvedčenie
Status elitného jazdca
Automatická kvalifikácia na FEI Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení (za
predpokladu, že (i) športovec má v čase konania príslušných majstrovstiev platné
oprávnenie na účasť a (ii) športovca vyberie a prihlási jeho NF)
3. miesto:
FEI medaila alebo trofej a osvedčenie
Automatická kvalifikácia na FEI Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení (za
predpokladu, že (i) športovec má v čase konania príslušných majstrovstiev platné
oprávnenie na účasť a (ii) športovca vyberie a prihlási jeho NF)
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Ceny a ocenenia pre koňa
Trofej a osvedčenie „FEI Vytrvalostný kôň roka“

Ceny a ocenenia pre dvojicu
Trofej a osvedčenie „FEI Vytrvalostná dvojica roka“
Kvalifikácia na FEI Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení (za predpokladu,
že (i) športovec má v čase konania príslušných majstrovstiev platné oprávnenie na
účasť a (ii) dvojicu vyberie a prihlási NF)
Poznámky:
1 – „Ambasádor budúcnosti vytrvalosti“, „Elitný status“ a „Kvalifikácie na
majstrovstvá FEI“ platia len pre nasledujúci rok, od 1. januára do 31.
decembra.
2 – Získané body sú kumulatívne, pričom športovec môže získať až 600
bonusových bodov do rebríčka.
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