VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 2014
Toto vydání Všeobecných pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České
jezdecké federace od 1. 4. 2014. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty,
týkající se shodných předmětů, vydané před tímto datem, ztrácejí platnost.
Pravidla jsou obsahovým překladem mezinárodních pravidel FEI General
Regulations, jejich 23. vydání platného od 1. 1. 2014 a musí být chápány
v souvislosti se Stanovami FEI, Všeobecnými a speciálními pravidly jezdeckého
sportu a dále Stanovami a Disciplinárním řádem ČJF.
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1
Všeobecná pravidla 2014

OBSAH
FEI KODEX CHOVÁNÍ ................................................................................................................................................... 5
NÁRODNÍ ÚPRAVY ...................................................................................................................................................... 7
N1. Všeobecné podmínky ...................................................................................................................................... 7
N2. Jezdci ............................................................................................................................................................... 7
N3. Koně ................................................................................................................................................................ 8
N4. Úbor jezdce ..................................................................................................................................................... 9
N5. Postroj koně .................................................................................................................................................... 9
N6. Reklama ........................................................................................................................................................... 9
N7. Podmínky startů .............................................................................................................................................. 9
N8. Ceny, poplatky a sankce ................................................................................................................................ 11
N9. Národní soutěže ............................................................................................................................................ 11
N9.1. Skokové soutěže ......................................................................................................................................... 12
N9.2. Drezurní soutěže ........................................................................................................................................ 13
N9.3. Systém akcí - soutěží České jezdecké federace .......................................................................................... 13
N9.4. Kategorizace parkurových závodů ............................................................................................................. 15
N10. Funkcionáři národních závodů .................................................................................................................... 16
N11. Mistrovství a přebory mimo úroveň mistrovství ČR ................................................................................... 17
N12. Mistrovství ČR ............................................................................................................................................. 17
SEZNAM ZKRATEK......................................................................................................................................................... 19
ÚVOD ........................................................................................................................................................................20
ČLÁNEK 100: VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PRAVIDLA DISCIPLÍN ....................................................................................... 20
KAPITOLA I – ZÁVODY A SOUTĚŽE .............................................................................................................................21
ČLÁNEK 101: NÁRODNÍ ZÁVODY (CN) .......................................................................................................................... 21
ČLÁNEK 102: MEZINÁRODNÍ ZÁVODY (CI) .................................................................................................................... 21
ČLÁNEK 103: OFICIÁLNÍ MEZINÁRODNÍ ZÁVODY (CIO) ................................................................................................ 21
ČLÁNEK 104: FEI MISTROVSTVÍ .................................................................................................................................... 22
ČLÁNEK 105: ZÁVODY A SERIÁLY S OZNAČENÍM „FEI“ ................................................................................................. 23
ČLÁNEK 106: PŘIHLÁŠKY K ZÁVODŮM S OZNAČENÍM „FEI“ A JEJICH PŘIDĚLOVÁNÍ ................................................... 23
ČLÁNEK 107: SOUTĚŽE ................................................................................................................................................. 24
ČLÁNEK 108: NÁZVY SOUTĚŽÍ ....................................................................................................................................... 24
ČLÁNEK 109: ORGANIZOVÁNÍ ZÁVODŮ ....................................................................................................................... 24
ČLÁNEK 110: ROZPISY ZÁVODŮ .................................................................................................................................... 25
ČLÁNEK 111: ZÁVODY SE ZÁPŮJČKOU KONÍ ................................................................................................................. 26
ČLÁNEK 112: OFICIÁLNÍ KALENDÁŘ .............................................................................................................................. 27
KAPITOLA II – ÚČAST SPORTOVCŮ A KONÍ .................................................................................................................28
ČLÁNEK 113: REGISTRACE SPORTOVCŮ A KONÍ A JEJICH ZPŮSOBILOST ...................................................................... 28
ČLÁNEK 114: IDENTIFIKACE KONĚ ................................................................................................................................ 28
ČLÁNEK 115: POZVÁNKY .............................................................................................................................................. 28
ČLÁNEK 116: PŘIHLÁŠKY ............................................................................................................................................... 29
ČLÁNEK 117: VÝBĚR REPREZETNAČNÍCH DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ ......................................................................... 30
2
Všeobecná pravidla 2014

ČLÁNEK 118: ODPOVĚDNÁ OSOBA .............................................................................................................................. 30
ČLÁNEK 119: STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (NÁRODNOST) SPORTOVCE ................................................................................. 32
ČLÁNEK 120: CHEF D´EQUIPE (VEDOUCÍ DRUŽSTVA) ................................................................................................... 33
ČLÁNEK 121: PŘIHLÁŠENÍ STARTUJÍCÍCH ...................................................................................................................... 34
ČLÁNEK 122: ÚBOR A POZDRAV ................................................................................................................................... 34
ČLÁNEK 123: OLYMPIJSKÉ, REGIONÁLNÍ A PARALYMPIJSKÉ HRY ................................................................................. 34
ČLÁNEK 124: MLADÍ JEZDCI, JUNIOŘI, JEZDCI NA PONÍCÍCH, DĚTI A VETERÁNI .......................................................... 35
KAPITOLA III – CEREMONIE, CENY A VÝLOHY .............................................................................................................36
ČLÁNEK 125: CEREMONIE (SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI) ............................................................................................... 36
ČLÁNEK 126: CENY........................................................................................................................................................ 36
ČLÁNEK 127: PŘIDĚLOVÁNÍ CEN ................................................................................................................................... 37
ČLÁNEK 128: ROZDĚLOVÁNÍ CEN ................................................................................................................................. 37
ČLÁNEK 129: MEDAILE FEI ............................................................................................................................................ 37
ČLÁNEK 130: PUTOVNÍ POHÁRY ................................................................................................................................... 37
ČLÁNEK 131: VÝLOHY ................................................................................................................................................... 37
ČLÁNEK 132: VÝSADY ................................................................................................................................................... 38
KAPITOLA IV – REKLAMA A SPONZORING ..................................................................................................................39
ČLÁNEK 133: OBCHODNÍ PRÁVA .................................................................................................................................. 39
ČLÁNEK 134: SPONZOROVANÁ DRUŽSTVA .................................................................................................................. 39
ČLÁNEK 135: SPORTOVCI A KONĚ JAKO NOSITELÉ REKLAMY ...................................................................................... 40
KAPITOLA V – KONĚ ...................................................................................................................................................42
ČLÁNEK 136: VĚK KONÍ ................................................................................................................................................. 42
ČLÁNEK 137: PASY KONÍ A MIKROČIPY ........................................................................................................................ 42
ČLÁNEK 138: JMÉNA KONÍ............................................................................................................................................ 43
ČLÁNEK 139: MAJITELÉ A NÁJEMCI KONÍ ..................................................................................................................... 43
KAPITOLA VI – BEZPEČNOST SPORTOVCŮ A KONÍ ......................................................................................................44
ČLÁNEK 140: BEZPEČNOST SPORTOVCŮ ...................................................................................................................... 44
ČLÁNEK 141: BEZPEČNOST KONÍ .................................................................................................................................. 44
ČLÁNEK 142: TÝRÁNÍ KONÍ ........................................................................................................................................... 44
ČLÁNEK 143: DOPING A MEDIKAČNÍ KONTROLA ......................................................................................................... 44
KAPITOLA VII – OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ ..................................................................................................45
ČLÁNEK 144: ROZHODČÍ ............................................................................................................................................... 45
ČLÁNEK 145: MEZINÁRODNÍ KANDIDUJÍCÍ ROZHODČÍ ................................................................................................ 45
ČLÁNEK 146: MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ...................................................................................................................... 45
ČLÁNEK 147: OFICIÁLNÍ MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ..................................................................................................... 46
ČLÁNEK 148: ZAHRANIČNÍ ROZHODČÍ .......................................................................................................................... 46
ČLÁNEK 149: SBOR ROZHODČÍCH – JMENOVÁNÍ ......................................................................................................... 46
ČLÁNEK 150: ODVOLACÍ KOMISE – JMENOVÁNÍ .......................................................................................................... 47
ČLÁNEK 151: STAVITELÉ MEZINÁRODNÍCH PARKURŮ ................................................................................................. 48
ČLÁNEK 152: TECHNIČTÍ DELEGÁTI .............................................................................................................................. 48
ČLÁNEK 153: TECHNIČTÍ DELEGÁTI – JMENOVÁNÍ ....................................................................................................... 48
ČLÁNEK 154: VETERINÁRNÍ DELEGÁTI .......................................................................................................................... 49
ČLÁNEK 155: KOMISAŘI (STEWARDI) ........................................................................................................................... 49
3
Všeobecná pravidla 2014

ČLÁNEK 156: POSTAVENÍ A ODPOVĚDNOST OFICIÁLNÍCH PŘEDSTAVITELŮ ................................................................ 50
KAPITOLA VIII – PRÁVNÍ SYSTÉM ...............................................................................................................................51
ČLÁNEK 157: PŘEDMLUVA ........................................................................................................................................... 51
ČLÁNEK 158: STŘET ZÁJMŮ .......................................................................................................................................... 51
ČLÁNEK 159: SBOR ROZHODČÍCH – POVINNOSTI ........................................................................................................ 52
ČLÁNEK 160: ODVOLACÍ KOMISE – POVINNOSTI ......................................................................................................... 52
ČLÁNEK 161: FEI PRÁVNÍ KOMISE ................................................................................................................................ 53
ČLÁNEK 162: ARBITRÁŽNÍ SOUD PRO SPORT (CAS) ...................................................................................................... 53
ČLÁNEK 163: PROTESTY ................................................................................................................................................ 53
ČLÁNEK 164: ZPRÁVA ................................................................................................................................................... 54
ČLÁNEK 165: ODVOLÁNÍ ............................................................................................................................................... 55
ČLÁNEK 166: POPLATKY................................................................................................................................................ 55
ČLÁNEK 167: ZÁZNAMY PROTESTŮ, ODVOLÁNÍ A POKUT ........................................................................................... 55
ČLÁNEK 168: PLATNOST PŘIJATÝCH ROZHODNUTÍ ...................................................................................................... 56
ČLÁNEK 169: TRESTY .................................................................................................................................................... 56
PŘÍLOHA A – DEFINICE ...............................................................................................................................................58
PŘÍLOHA B – OLYMPIJSKÁ CHARTA: PRAVIDLO 40 A PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ ........................................................61
PŘÍLOHA C - OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI .................................................................................................................62
PŘÍLOHA D – ČLÁNEK 108, ROZPIS KONÁNÍ MISTROVSTVÍ .........................................................................................63
PŘÍLOHA E – ZÁVODY CIM .........................................................................................................................................64
PŘÍLOHA F – ETICKÝ KODEX FEI ..................................................................................................................................65
SV 1 – DOHODY MEZI ČJF A NĚKTERÝMI NÁRODNÍMI FEDERACEMI ..........................................................................67
SV 2 - ROZHODČÍ NA SEZNAMU ČJF ...........................................................................................................................67
SV 3 – NÁHRADY ROZHODČÍM A FUNKCIONÁŘŮM NA ZÁVODECH............................................................................68
SV 4 – POPLATKY A POKUTY ČJF ................................................................................................................................69
SV 5 – VÝSLEDKOVÉ LISTINY ......................................................................................................................................71
SV 6 – OMEZENÍ STARTU DVOJICE (JEZDEC A KŮŇ) ....................................................................................................72
SV 7 – TABULKA VYTVÁŘENÍ ČÍSLA ZÁVODŮ ..............................................................................................................73
SV 8 -METODICKÝ NÁVOD KE ZPRACOVÁNÍ ROZPISU ................................................................................................73
SV 9 – DOPORUČENÉ OBLEČENÍ ROZHODČÍCH ...........................................................................................................76
SV 10 – PROVÁDĚCÍ MANUÁL K TABULCE KATEGORIZACE PARKUROVÝCH ZÁVODŮ .................................................78

4
Všeobecná pravidla 2014

FEI KODEX CHOVÁNÍ
Mezinárodní jezdecká federace (FEI) žádá všechny, kteří jsou spojeni s jezdeckým sportem, aby se řídili
Kodexem chování. Pohoda a zdraví koně musí být vždy prvořadé a nesmí nikdy být podřízené soutěžním
nebo obchodním vlivům. Zvlášť musí být přihlíženo k následujícím bodům:
1.

Všeobecný prospěch

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

Sportovní způsobilost

a) Kondice a způsobilost
Koně a sportovci musí být v kondici a zcela zdraví a způsobilí, aby jim byla povolena účast na závodech.
Koním musí být dopřán dostatečný odpočinek mezi tréninky a soutěžemi, stejně tak po transportu.
b) Zdravotní stav
Kůň, u kterého je podezření na zdravotní potíže, by se závodů neměl účastnit/v závodech pokračovat.
V případě pochybností je třeba vyhledat veterináře ke konzultaci.
c) Dopink a medikace
Dopink a medikace jsou považovány za závažné narušení pohody a zdraví koně a nebudou tolerovány. Po
jakémkoliv veterinárním zákroku musí být zajištěna před účastí na závodech dostatečně dlouhá doba na
rekonvalescenci.
d) Chirurgické zákroky
Jakýkoliv chirurgický zákrok, který ohrožuje pohodu a zdraví soutěžícího koně nebo bezpečnost ostatních
koní nebo sportovců nesmí být povolen.
e) Březí klisny/klisny krátce po porodu
Klisny, které jsou březí déle než čtyři měsíce, nebo klisny krátce po porodu se nesmí účastnit závodů.
f) Zneužívání jezdeckých pomůcek
Zneužívání jezdeckých pomůcek (bičů, ostruh atd.) nebude tolerováno.
3.

Závody nesmí ovlivnit pohodu a zdraví koně

a) Soutěžní areály
Koně musí trénovat a soutěžit pouze ve vhodných a bezpečných areálech. Všechny překážky musí být
stavěné s ohledem na bezpečnost koní.
b) Povrchy
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Všechny povrchy, na kterých se koně pohybují, trénují nebo soutěží, musí být připraveny tak, aby vyloučily
možnost zranění.
c) Extrémně teplé počasí
Pokud by z důvodu extrémně teplého počasí mělo dojít k ohrožení pohody a zdraví koně, soutěž se nesmí
konat. Dále musí být zajištěna možnost rychlého zchlazení koní po soutěži.
d) Ustájení na závodech
Stáje musí být bezpečné, hygienické, pohodlné, s dobrou ventilací a dostatečně prostorné. Čerstvá voda a
užitková voda musí být vždy k dispozici.
4.

Humánní zacházení s koňmi

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

Vzdělávání

FEI důrazně žádá všechny osoby zainteresované v jezdeckém sportu, aby se snažili dosáhnout co nejvyšší
úrovně vzdělání ve své specializaci.
Kodex chování může být příležitostně aktualizován a názory všech jsou vítány. Pozornost bude věnována
dalším výzkumům ohledně pohody a zdraví koní, které FEI podporuje.
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NÁRODNÍ ÚPRAVY
N1. Všeobecné podmínky
1. Soutěže v jezdeckém sportu na území celé ČR řídí Česká (národní) jezdecká federace (ČJF). Slovo
národní je vloženo do oficiálního nazvu jen na tomto místě pro zdůraznění návaznosti na mezinárodni
pravidla FEI ve článcích, kde se odvolávají na „národní federace“.
2. ČJF byla v roce 1993 registrovaná jako řádný člen Mezinárodni jezdecké federace FEI po rozdělení
Československa. Původní Československa jezdecká federace byla členem FEI od roku 1927.
3. Všeobecná pravidla, pravidla jednotlivých disciplín jezdeckého sportu a Veterinární pravidla v ČJF
vychází důsledně z pravidel FEI, která jsou doplněna národními odlišnostmi a doplňky. Jsou obsahem
tohoto článku a podle své důležitosti mohou byt uvedeny i v textu odpovídajících pravidel, kde jsou tyto
úpravy uvedeny vždy v rámečku nebo jinak. Všechny tyto úpravy jsou z rozhodnutí VV ČJF závazné
výklady pravidel s platnosti v rámci národní federace ČJF. V případě rozporu mezi pravidly FEI a těmito
výklady platí na národních závodech tento závazný vyklad VV ČJF (je tedy rozhodující).
4. Snahou ČJF je neměnit původní text mezinárodních pravidel. Proto je převzato jejich plné znění. Pojem
mezinárodní závody je tedy nutno v tomto směru chápat v ČJF i pro národní závody (soutěže), pokud
není v závazném výkladu článku uvedeno jinak.
5. Všichni členové ČJF, jsou povinni dodržovat pravidla jezdeckého sportu ve smyslu stanov a dokumentů
ČJF.
6. Vydávaní pravidel, doplňků a oficiální vyklad pravidel přísluší výlučně do kompetence VV ČJF.
7. Výkonnou funkci Generálního sekretáře FEI na národní úrovni zajišťuje Generální sekretář ČJF.
8. Všechny uvedené přílohy Všeobecných pravidel, Veterinárních pravidel a pravidel jednotlivých disciplín
jsou závazné. Všechna ustanoveni tohoto článku pravidel jsou závazná pro všechny jezdecké závody a
akce a nemohou být zrušeny nebo změněny žádnými speciálními úpravami. Speciální úpravy je mohou
pouze doplňovat.
9. Schválený rozpis závodů, technická porada nebo rozhodnuti hlavního rozhodčího mohou pouze
upřesnit vlastní průběh soutěží pořádaných závodů, ale v žádném případě nemohou byt v rozporu se
Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín nebo závazným výkladem uvedeným v tomto
přehledu a/nebo v jinem rozhodnuti VV ČJF. Rozpisy schvalované VV ČJF mohou však měnit technická
ustanoveni pravidel soutěži. Ustanoveni těchto rozpisů jsou potom pro tyto soutěže závazná. Rozpis
Mistrovství ČR, Rozpisy Českých pohárů, statut seriálu závodů s celorepublikovou působnosti nebo jiné
rozpisy a zásady KMK ve schválené verzi VV ČJF jsou vyšší závaznou normou na úrovni pravidel. Mohou
měnit všechna ustanoveni pravidel jak všeobecných, tak i ostatních pravidel.
10. V žádném případě nelze v průběhu závodů vypsat a uskutečnit jakoukoliv soutěž nebo její část vyššího
stupně, než je nejvyšší stupeň soutěží ve schváleném rozpisu, která nebyla předem řádně odsouhlasena
a schválená odpovídajícím organem ČJF.
11. Přístup na kolbiště a opracoviště je povolen jen jezdcům, ošetřovatelům, trenérům, funkcionářům a
Odpovědným osobám. Jejich označení je žádoucí a je uskutečněno rozhodnutím organizačního výboru
závodů.
12. Aby se konaly všechny soutěže v duchu „fair play“, je všem soutěžícím jezdcům na kolbišti a všem
rozhodčím právě rozhodujícím v soutěžích s osobním hodnocením (drezurní soutěže, skokové soutěže s
hodnocením stylu, voltiže atd.) zakázáno používat během soutěže všechna osobni radiokomunikační
zařízeni (vysílačky, rádio, mobilní telefony). Toto ustanovení se vztahuje jak na národní, tak i
mezinárodní soutěže.
13. Všechny soutěže konané na závodech musí byt uvedeny ve výsledcích.
N2. Jezdci
1. Kategorie Sportovců jsou shodné s kategoriemi Sportovců FEI. Sportovci, kteří v daném kalendářním
roce dosáhli, nebo dosáhnou požadovaného věku.
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2. Každý závodník, který chce startovat na národních závodech, musí vlastnit licenci, vydanou příslušným
orgánem ČJF s výjimkou jezdců jiných NF, se kterými ČJF uzavřela dohodu o startech jezdců a koni a
jejich účasti na národních závodech. Dohody jsou uzavřeny od roku 1995 s NF Slovenska (SVK), od roku
2005 s NF Polska (POL), Rakouska (AUT) a Maďarska (HUN). A od roku 2010 s NF Německa (GER), platí
pouze do 50 km od hranic, avšak s hostovací licencí. Jezdci a koně vlastnící licenci ČJF mohou také podle
této dohody startovat na licenci ČJF na národních závodech výše jmenovaných federaci. Znění celého
tohoto odstavce se nevztahuje na mezinárodní závody.
3. V mistrovských soutěžích kteréhokoliv stupně (klubu, okresu, oblasti) může startovat pouze jezdec, člen
České jezdecké federace, který je občanem ČR a je registrovaný za klub/subjekt registrovaný v dane
oblasti / okresu / klubu
4. Jezdci, cizí statni příslušnici, žijící na území České republiky, se mohou zúčastnit všech národních závodů
(mimo MČR a ostatních mistrovských a přeborových soutěži v souladu s předchozím odstavcem) se
souhlasem své mateřské NF a to bez ohledu na délku jejich pobytu v České republice.
5. Pořadatel nesmí odmítnout přihlášku závodníka odpovídající na soutěž na mistrovství ČR (byla-li podaná
v souladu s pravidly, STP a schváleným rozpisem závodů), má-li splněnou kvalifikaci.
6. Sponzorské smlouvy s platnosti omezenou na území ČR nemusí byt ČJF schválený a podepsaný. Tyto
smlouvy však musí respektovat všechna ustanoveni Všeobecných pravidel, Pravidel jednotlivých
disciplín, Veterinárních pravidel a dalších norem ČJF.
7. Při velmi závažných nebo opakujících se přestupcích nebo při porušeni platných zákonů a nařízení nebo
při závažném nesportovním nebo nečestném jednání je postupováno podle Disciplinárního řadu ČJF.
Odvolání postiženého nemá odkladný účinek.
N3. Koně
Všude tam, kde se vyskytuje pojem kůň, je nutno jej chápat jako pojem „kůň i pony“. Ve všech pravidlech a
dalších materiálech ČJF slova „licence koně“ znamenají „platnou registrační známku koně“.
1. Na národních závodech mohou startovat koně 4letí a starší, tj. koně, kteří v daném kalendářním roce
dosáhli nebo dosáhnou minimálně předepsaného věku, pokud speciální pravidla pro některé národní
soutěže nestanoví jinak.
2. V národních soutěžích musí byt každý kůň vybaven platným průkazem koně s vylepeným štítkem o
registraci v běžném roce nebo dočasnou licenci vydanou ČJF anebo licencemi NF SVK, POL, AUT, HUN a
GER. Na MČR musí být každý kůň vybavený platným průkazem koně s vylepeným štítkem o registraci
v běžném roce nebo roční dočasnou licencí, vydanou ČJF. Na MČR si může dvojice splnit kvalifikaci jak
na národních závodech, tak i v zahraničí a to i na krátkodobou dvacetiosmidenní licenci koně.
3. Start koni registrovaných v SVK, POL, AUT a HUN na závodech CN na území ČR a Německem (pouze do
50 km od hranic) je upraven dohodou mezi národními federacemi (NF).
4. Každý kůň může startovat pouze ve dvou soutěžích v jednom soutěžním dnu, pokud nestanoví speciální
pravidla disciplíny jinak. Starty v soutěžích v několika jezdeckých disciplínách se nesčítají.
5. V jedné soutěži může startovat jeden jezdec maximálně na třech koních, pokud speciální pravidla
nestanoví jinak.
6. Na jedněch národních závodech může jezdec startovat na libovolném počtu koni, nestanovuji-li to
speciální pravidla disciplíny jinak.
7. V průběhu několikadenních národních závodů mohou koně, kteří nemají zajištěné odpovídající ustájení,
opustit závodiště. Pouze v průběhu MČR, finále KMK a finále všech pohárů mohou koně z veterinárních
a technických důvodů až po souhlasu hlavního rozhodčího opustit prostor závodů za účelem ustájení.
8. Prohlídka fyzického stavu koně na národních závodech po příjezdu koni, pokud není v rozpisu uvedeno
jinak, se nekoná.
9. Na pony závodech, včetně MČR, může stejná dvojice (pony a jezdec startovat v disciplíně skoky a
drezúra v jednom dni).
10. Hlavní rozhodčí může dle vlastního uvážení kdykoliv vykázat z areálu závodů koně, nebo i dvojici
Sportovec – kůň, kteří ohrožují zdraví nebo bezpečnost ostatních účastníků závodů. Nerespektování
tohoto rozhodnutí hlavního rozhodčího bude řešeno dle Disciplinárního řádu ČJF.
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N4. Úbor jezdce
1. Ochranná přilba: Požadavky na nošení této ochranné přilby v areálu závodiště a přilehlých prostorách a
na všech opracovištích, jakož i při všech přejezdech v jezdeckém areálu, se řídí dle platných Sportovních
pravidel dané disciplíny.
2. Za jezdecké boty jsou považovány buď klasické – jednodílné, které jsou v pravidlech nazývány černé
„vysoké jezdecké boty“, a to kožené, nebo vyrobeny z jiných materiálů nebo kožené návleky z hladké
černé kůže nazývané „ čapsy“ s koženými kotníčkovými botami. Při drezúrních soutěžích jsou
vyžadovány v soutěžích stupně „S“ a vyšších vysoké černé jezdecké boty. Pro děti jsou čapsy povoleny
ve všech soutěžích.
3. Na národních závodech mohou jezdci startovat v klubových barvách, avšak v souladu s pravidly
jednotlivých disciplín.
4. Úbor: Každá jezdecká disciplína určuje předepsaný úbor, předepsanou pokrývku hlavy a používáni
ochranné vesty (ne pouze patření chránič). V soutěžích, kde je povolena jiná pokrývka hlavy než
ochranná přilba, mohou jezdci podle svého přání nosit ochrannou přilbu. Za jezdecké sako se považuje
jezdecké sako černé, červené, modré, zelené nebo šedé barvy nebo jejich klubové sako. Klubové barvy
nepodléhají na národní úrovni schválení ČJF. Košile, pokud jezdci se souhlasem sboru rozhodčích
startuji bez sak, mohou byt jak s dlouhým, tak i s krátkým rukávem. Košile může být bíla nebo barevna,
ale musí mít bílý límeček a bíle manžety, existuji-li. Jezdec může mít jezdeckou „košili- tričko“ s krátkým
nebo dlouhým rukávem, ale tato „košile“ musí mít límeček a jezdec musí mít vázanku. Jezdci muší mít
jezdeckou vázanku nebo bílou běžnou vázanku. Ženám je povolena košile se „stojáčkem“ bez bílé
vázanky. Za jezdecké kalhoty lze považovat jak běžné jezdecké kalhoty, tak i dlouhé jezdecké kalhoty.
Jejich povolený typ určuji pravidla jednotlivých disciplín. Není-li určena barva jezdeckých kalhot
speciálními pravidly, musí byt bílé nebo světle béžové.
5. Ostruhy a jejich technické provedení určují pro každou jezdeckou disciplínu pravidla. Všechny ostruhy
mohou byt buď tupé, nebo s volně se otáčejícími kolečky bez ostrých hrotů, pokud sportovní pravidla
dané disciplíny nestanoví jinak. Sportovec může mít maximálně jednu ostruhu na jedné noze.
6.

Jezdec při soutěži a při opracování může použit jen jeden bič, jehož délku určují pravidla dané
disciplíny.

7. Jezdci při soutěži nesmí byt doprovázeni, voděni a naváděni na draze mimo spec. soutěž E.
8. Zdravotní karta v soutěži všestrannosti musí být nošena na levém nadloktí jezdce.
N5. Postroj koně
1. Každý kůň musí byt nauzděn. Žádný kůň se nesmí pohybovat v prostoru závodů, aniž by nebyl nauzděn.
2. Při národních závodech je přiděleni identifikačních čísel všem zúčastněným koním povinné a kůň se
nesmí pohybovat v prostoru závodiště bez tohoto čísla. Číslo je přiřazeno pořadatelem a vlastní
identifikační číslo si je povinen zajistit každý soutěžící sám. Číslo musí být připevněno na levé straně
koně. Nenošeni identifikačního čísla koně v průběhu závodů, nebo používání nesprávného čísla může
byt hlavním rozhodčím pokutováno dle SV 5.
3. Uzdění včetně druhů a použitých nánosníků je předepsáno speciálními pravidly pro každou jezdeckou
disciplínu. Bezudidlové uzdění (mimo hackamore) ve skokových soutěžích není povoleno (pokud
speciální pravidla nestanoví jinak).
4. „Beránkem“ obšitý postroj koně je povolen. Na uzdečce na lícnicích jen do šířky 3 cm.
5. Při skokových soutěžích nejsou dovoleny závažím zatížené kamaše nebo skokové zvony.
6. Jakékoliv clony očí koně (síťky) jsou při soutěži zakázány.
7. Dámské sedlo je ve všech soutěžích organizovaných ČJF zakázáno.
N6. Reklama
Pravidla používání reklamy jsou přesně uvedená a řešená pravidly jednotlivých disciplín.
N7. Podmínky startů
1. Prezentace na všech závodech je podmínkou pro účast na všech národních závodech. Musí byt
ukončena nejméně jednu hodinu před předpokládaným startem dané soutěže. Je-li tento stanovený čas
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jiný, nesmí být kratší a musí byt uvedeny v rozpise závodů. Údaje odsouhlasené při prezentaci jsou
konečné a lze je změnit pouze se souhlasem hlavního rozhodčího a po uhrazení správního poplatku (viz
Všeobecná pravidla – doplňující ustanoveni: Správní poplatky a organizačně pořádkové pokuty ČJF).
2. Kvalifikace. Kvalifikace MČR se tyká vždy celé startující dvojice (Sportovce a koně nebo celého
spřežení), neplatí pro voltiž. Kvalifikaci možno splnit v období roku počínaje prvním dnem po skončení
mistrovství a konče termínem uzávěrky přihlášek, pokud není upřesněno v rozpise soutěže jinak (viz
Sportovně technické podmínky MČR). Každý soutěžící je osobně odpovědný za splnění svých
kvalifikačních podmínek, u soutěžících mladších 18 let jeho Odpovědna osoba. Za potvrzení splněných
kvalifikačních podmínek odpovídá příslušný krajský oblastní výbor ČJF. Potvrzeni o kvalifikaci musí
obsahovat stupeň obtížnosti soutěže, místo a datum, kde bylo tohoto výkonu dosaženo. Kvalifikační
podmínky splněné v jedné jezdecké disciplíně neplatí pro disciplíny ostatní. Kvalifikační podmínky
mohou byt splněny i mimo území ČR. Kvalifikace získaná v zahraničí je potvrzována jen na základě
zaslaných výsledků mezinárodni soutěže na sekretariát ČJF. Mezinárodní skokové soutěže, jejichž
maximální výška je vyjádřená číslem končícím 5 (např. 135 cm), je pro splnění kvalifikační podmínky
považovaná za soutěž s výškou o 5 cm nižší (např. 130 cm – stupeň S). Všechny kvalifikační podmínky
musí byt splněné pouze v klasických soutěžích. Soutěže drezury musí byt rozhodovány dle platných
pravidel a STP pro běžný rok. Všechny kvalifikační podmínky musí být splněné pouze v klasických
soutěžích (skokové stylové soutěže nejsou považované za klasické skokové soutěže).
3. Zrušení vypsané soutěže. Zrušit soutěž je v pravomoci pořadatele do 48 hodin před zahájením závodů.
Tuto skutečnost musí však sdělit všem přihlášeným na adresu uvedenou v přihlášce k závodům. Každá
soutěž je soutěží, zůstane-li na startovní listině po jejím uzavření nejméně pět dvojic (jezdec a kůň) z
nejméně tří subjektů. Pokud speciální pravidla nestanoví jinak. Je-li ze společné soutěže vyhodnocena
zvlášť jakákoliv skupina jezdců (koní), platí zde stejné podmínky. (Pro KMK platí zvláštní samostatné
zásady.) Na MČR, mistrovství krajů resp. oblastí nejméně tři různí jezdci nejméně ze dvou klubů. V
opačném případě může být soutěž pořadatelem bez náhrady zrušena. Startovní listina se uzavírá na
technické poradě. Pokud se technická porada nekoná, startovní listina se uzavírá při rozpisem
stanovené prezentaci, nebo nejpozději jednu hodinu před zahájením dané soutěže. Uspořádá-li
pořadatel soutěž s menším počtem startujících (včetně rozdělení cen) než určuje předchozí odstavec,
tato soutěž nemůže být započítávána do žádných tabulek, žebříčků a hodnocení jak koně, tak i jezdce. O
kvalifikaci získané v takové soutěži rozhoduje pořádající složka, která schvalovala rozpis soutěže.
Nebude-li uskutečněna ani tato „soutěž“ (viz předchozí odstavec), pořadatel je povinen vrátit
minimálně 50% startovného přihlášeným dvojicím. Zrušit soutěž, závody po příjezdu účastníků může
pořadatel jen po schválení hlavním rozhodčím a se souhlasem všech přihlášených jezdců. Předchozí
odstavce se nevztahují na zrušení soutěže hlavním rozhodčím, ke kterému je zmocněn ustanoveními
pravidel.
4. Na národních závodech platí přihlášky podle článku 116.4.3 Definitivní přihlášky ve Všeobecných
pravidlech, nebo dle rozpisu daných závodů. Přihlášky soutěžících do národních soutěží musí obsahovat
minimálně: u jezdců jméno a příjmení jezdce, číslo licence, datum narození a subjekt, za který jezdec
startuje, u koní musí obsahovat jméno koně, číslo licence, pohlaví, koně a jméno majitele koně.
Nedílnou součástí přihlášky je i jméno subjektu, který soutěžící dvojici na závody přihlašuje, a musí být
uvedeno, za který klub jezdec startuje, tj. subjekt, za který je registrován, nebo za který hostuje.
5. Rozpis a přihláška k závodům je smlouvou mezi účastníkem závodů a pořadatelem. Slovo “zápisné”
znamená poplatek splatný za každou přihlášenou dvojici a “startovné” znamená poplatek za každou
startující dvojici, není-li v rozpise uvedeno jinak. Na přihlašovateli dvojice jezdec/kůň na národní závody
může být pořadatelem požadováno dodatečně startovné podle došlé přihlášky. Pořadatel může v
případě, kdy přihlášená dvojice nestartuje a její start nebyl přihlašovatelem odvolán do termínu
uzávěrky prezentace, požadovat startovné.
6. Rozhodčí nesmí vyloučit žádného soutěžícího ze soutěže po jeho odstartování v soutěži pro nekorektní
nebo neúplný úbor (pokud není ohroženo zdraví jezdců a koní). Takovému jezdci může však nepovolit
start v soutěži. Nedovolený postroj koně a nedovolené části úboru jezdce jmenovitě zakázané
všeobecnými nebo speciálními (sportovními) pravidly musí být postihovány tak, jak určují Všeobecná
pravidla a speciální (sportovní) pravidla disciplín.
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7. Při národních soutěžích musí organizační výbor určit po dohodě s hlavním rozhodčím přesnou dobu
oficiálního užívání opracoviště a toto opracoviště přesně vymezit.
N8. Ceny, poplatky a sankce
1. Za ceny se považují při národních soutěží „floty“. Floty mají obvykle pro umístěné jezdce následující
barvy: 1. = žlutá, 2. = bílá, 3. = červená, 4. = modrá, 5. = zelená, další místa = fialová/hnědá/šedá.
2. Rozpis stanoví, jaké ceny budou jmenovitě v každé soutěži udělovány. Mohou to být finanční ceny,
věcné ceny, věcné ceny vypláceny v penězích nebo jen floty. Floty musí být udělovány vždy. Platí pro
všechny věkové kategorie, i pro jezdce na pony (cenu přebírá Sportovec nebo odpovědný zástupce).
3. I když bude vybíráno zápisné nebo startovné, nemusí být uděleny žádné věcné nebo finanční ceny. Floty
musí být udělovány.
4. V národních soutěžích musí být hodnota nejnižší udělené věcné nebo finanční ceny minimálně ve výši
zápisného, startovného nebo součtu obojího, existují-li.
5. V národních soutěžích v případě, že počet finančních cen je menší než pět, může hodnota první ceny
překročit jednu třetinu celkové hodnoty finančních cen.
6. Pokud pravidla obsahují poplatky nebo sankce v jiné měně než Kč, je při národních závodech přepočtem
Kč = CHF. Např. pokuta do výše 1000 CHF je 1000 Kč.
7. Poplatek za podání námitky je 200 Kč.
8. Všechny pokuty, které jsou uloženy na národních závodech, musí být uvedeny v písemných výsledcích
závodů (výsledky předávané řídící složce).
N9. Národní soutěže
1. Všechna MČR ve všech kategoriích jsou zařazována do kategorie A.
2. Národní soutěže neuvedené v jednotlivých pravidlech nebo obměny zvláštních soutěží musí být
schváleny VV ČJF.
3. Jezdecké závody - definice: Jezdeckými závody se rozumí všechny jezdecké soutěže pořádané členy ČJF
v disciplínách organizovaných ČJF (ust. 3.2.1. Stanov ČJF), na kterých se vyhodnocuje pořadí
zúčastněných jezdců nebo koní. Všechny jezdecké závody musí být pořádány v souladu s Pravidly
jednotlivých disciplín, rozpis závodů včetně termínu a místa jejich konání musí být předem schválen
příslušným orgánem ČJF (OV oblasti, v níž je subjekt registrován, nestanoví-li Pravidla jinak). V případě,
že se závody mají konat na území jiné oblasti, musí pořadatel před schválením rozpisu projednat
navrhovaný termín konání závodů s OV oblasti, kde se mají závody konat. Pokud se na termínu
nedohodnou, rozhoduje s konečnou platností OV oblasti, v níž je subjekt registrován.
4. Neschválené jezdecké závody – definice: Neschválenými jezdeckými závody jsou sportovní akce
pořádané členy ČJF, které nesplňují požadavky uvedené v bodě 3.
5. Zahajovací trénink (skokový nebo drezurní) označuje trénink jezdců a koní na kolbišti, který je první
oficiální akcí po zahájení závodů libovolného stupně mistrovství, Šampionátu mladých koní, anebo
závodů KMK. Sbor rozhodčích musí sledovat startující dvojice – účastníka závodů, aby nedocházelo k
nedovolené cizí pomoci soutěžícímu anebo k surovosti vůči koni. Pořadatel určí a zveřejní startovní
pořadí dvojic podle přihlášek k tomuto zahajovacímu tréninku. Při skokovém tréninku má startující
dvojice -účastník závodů k dispozici čas 90 nebo 120 sekund k pohybu libovolně po kolbišti s možností
několikrát opakovaného skoku přes libovolné překážky parkuru. Dojde-li k jejímu poboření z jakéhokoli
důvodu, jezdec pokračuje na ostatních nepobořených překážkách, aniž by vyčkal postavení pobořené
překážky po neposlušnosti. Jakmile je pobořená překážka postavena, může jezdec i tuto překážku opět
skákat. Jakákoli chyba na kolbišti není penalizována. Překážky použité pro tyto ukázky nesmí být celým
postaveným parkurem následující soutěže daných závodů anebo jeho podstatnou částí. Zahajovací
trénink začíná zazněním zvonce a od tohoto okamžiku je počítán daný čas, po uplynutí dané doby je dán
opět jezdci signál zvoncem k ukončení jeho jízdy a zároveň tímto startuje následující jezdec. Pád jezdce,
nebo koně ukončuje zahajovací trénink dvojice. Při drezurním tréninku má startující dvojice – účastník
závodů právo pohybovat se 5 minut libovolně po drezurním obdélníku. Čas se měří od okamžiku vjezdu
do obdélníku. Úbor uveden v PJS.
6. Účast členů ČJF na neschválených jezdeckých závodech je zakázána.
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7. Národní závody, pokud se nekoná první prohlídka koní, začínají technickou poradou, případně
počátkem prezentace. Prezentace musí být ukončena nejpozději jednu hodinu před začátkem první
soutěže. A závody končí půl hodiny po vyhlášení posledních výsledků celých závodů.
8. Do jednoho týdne po ukončení závodů musí pořadatel zaslat výsledky závodů na sekretariát ČJF. Za toto
odeslání výsledků odpovídá pořadatel.
9. Vyhlašování výsledků, dekorování. Dekorování a rozdílení cen (flotů) všech národních soutěžích se má
konat ihned po dané soutěži. Stanoví-li pořadatel z vážného důvodu dekorování na jinou dobu, musí být
o této skutečnosti informování co nejdříve všichni startující. Organizační výbor může předem stanovit
počet dekorovaných soutěžících, kteří se musí dostavit k dekorování. V případě uskutečnění soutěže v
několika odděleních se může konat dekorování po každém ukončení některého oddělení nebo až po
ukončení celé soutěže.
10. Předčasné ukončení soutěže. Předčasně ukončit soutěž může pouze hlavní rozhodčí svým rozhodnutím.


Pokud musí být soutěž z důvodů nepředvídaných okolností ukončena před absolvováním daného kola
všemi účastníky a soutěž již absolvovala minimálně čtvrtina startujících a v soutěži nelze pokračovat z
jakéhokoli důvodu později (např. ukončení deště, následující den), jsou průběžné výsledky dosažené v
čase přerušení nebo ukončení soutěže považovány za platné výsledky celé soutěže.



Nestartovala-li ještě ani jedna čtvrtina soutěžících, je soutěž bez náhrady zrušena.



V případě vícekolové soutěže za okolností uvedených v předchozích odstavcích je za výsledek
považován výsledek po předchozích ukončených kolech.



V případě ukončení v průběhu rozeskakování nebo nedokončí-li rozeskakování žádný soutěžící, jsou za
výsledky soutěže považovány průběžné výsledky soutěže před zahájením tohoto rozeskakování.

11. Ihned po ukončení poslední soutěže závodů mohou být uspořádány pořadatelem jiné organizované
akce.
12. Pokud pořadatel vypíše v rozpise libovolnou kombinovanou soutěž nebo jinou vícekolovou soutěž
nedefinovanou pravidly, musí každá její dílčí jezdecká soutěž odpovídat pravidlům dané disciplíny.
Vlastní vyhodnocení kombinované soutěže je pak zcela v odpovědnosti vypisovatele.
13. Ve skokových a drezurních soutěžích, kde je jakýmkoli způsobem vyhodnocován žebříček jezdců nebo
koní, nebo jednotlivých pohárových kol nebo finále, bude započítáván pouze výsledek, pokud danou
soutěž dokončí nejméně pět dvojic. (Na MČR min. tři dvojice).
14. Kombinace soutěžící/kůň, kteří se zúčastnili soutěže bez příslušné kvalifikace nebo odstartovali v jiné
věkové (výškové - pro pony) kategorii, budou ze soutěže diskvalifikováni.
15. Pořadatel závodů je odpovědný za správnou prezentaci a za správnou a včasnou přípravu startovních
listin jednotlivých soutěží, přípravu listin rozhodčích, kontrolu licencí jezdců a koní, včetně jejich
kvalifikace, zdravotních karet jezdců a výšky pony pro dané soutěže a další technické vybavení dle
sportovních pravidel.
N9.1. Skokové soutěže
1. Technické podmínky národních soutěží uvedené v příloze SK1:
Technické podmínky stavby parkuru skokových soutěží Skokových pravidel jsou závazné pro všechny
národní soutěže. Při národních závodech ve všech stupních soutěží jsou povoleny jen schválené typy
háků včetně opracoviště.
2. Je-li ve více kolové soutěži některé kolo rozhodováno podle Tabulky C a není-li v rozpisu soutěže
stanoveno jinak, je přepočet výsledných časů soutěžících proveden následujícím způsobem: Rozdíl mezi
nejlepším časem a časem dosaženým ostatními soutěžícími v sekundách na dvě desetinná místa se
vynásobí koeficientem 0,5. Nezaokrouhlený výsledek na tři desetinná místa je výsledek soutěžícího v
trestných bodech.
3. Je-li ve více kolové soutěži některé kolo rozhodováno podle stylu a není-li v rozpise soutěže stanoveno
jinak, je přepočet výsledných bodů soutěžících proveden následujícím způsobem: Od nejlepšího
dosaženého výsledku celého kola (nebo ze všech skupin daného kola) se odečítá celkový dosažený
výsledek jednotlivých soutěžících. Tato přepočtená hodnota je bodovým ohodnocením soutěžícího v
daném kole.
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4. Ve více kolové národní soutěži ve druhém, třetím a dalších kolech je pořadí startů obrácené podle
celkového výsledků soutěže po předchozím kole.
5. Ve více kolových národních soutěžích se soutěžící umístí podle součtu trestných bodů ze všech kol. V
případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v soutěži nejvyššího stupně. Jsou-li všechny
započítávané soutěže stejného stupně, rozhoduje v případě rovnosti bodů výsledek (body event. čas) v
posledním kole.
6. Ve dvoukolové soutěži může rozpis stanovit, že v případě rovnosti bodů z obou kol rozhoduje o
umístění menší rozdíl jeho časů z obou kol.
N9.2. Drezurní soutěže
1. Platné drezurní úlohy pro běžný rok jsou uvedeny v „Tabulce drezurních úloh platných pro daný rok“.
Jiné drezurní úlohy nemohou být vypisovány.
2. Čtení kterékoli drezurní úlohy na národních závodech může určit rozpis soutěže. Je-li úloha čtená, musí
být čtená pro všechny jezdce dané soutěže. Není-li v rozpise uvedeno, zda bude úloha čtená, platí, že
úlohy vydané pod hlavičkou FEI se jezdí zpaměti, národní úlohy jsou vždy čteny.
3. Stane-li se sbor rozhodčích v průběhu soutěže neúplný, nesmí být pro tuto soutěž doplněn. Hodnocení
rozhodčího, který v průběhu soutěže odstoupil, se nezapočítává pro stanovení konečného výsledku
soutěže.
4. Ve více kolových soutěžích se výsledek uvádí jako součet celkových procent z každého kola vydělený
počtem kol.
N9.3. Systém akcí - soutěží České jezdecké federace
Všechny akce dále popisované, pokud jsou řádně oznámeny pořádajícím subjektem ČJF o jejich konání v
termínu podle PJS a zasláním jejich rozpisu s uvedením zodpovědné osoby za celou akci, jsou akcemi ČJF ČJF
zvolil tento rozsah stupňů soutěží za účelem zvýšení zájmu široké veřejnosti o veřejné akce ČJF a pozdější
aktivní účast na soutěžích vyšších stupňů soutěží, aktivace sponzorů i po stránce atraktivity sportu, zlepšení
tréninků. Soutěže je možno vypisovat jako samostatné akce -závody nebo s určitými omezeními v rámci
schválených závodů.
Všechny stupně pořádaných akcí musí být v souladu se sjednanými podmínkami Okresní veterinární správy
pro účast koní resp. pony na těchto akcích. A všech dalších dotčených organizací.
Na všech těchto akcích musí být zajištěn zdravotnický a veterinární dozor v souladu s těmito pravidly a PJS.
Na všech dále uvedených akcích – soutěžích musí být dodržován „Etický kodex“, „Kodex koně“, pravidla o
hrubosti čl. 143 PJS a nesmí docházet k porušení zákona na ochranu zvířat.
1. stupeň: Hobby soutěže
1. Pro tyto soutěže a závody platí všechna ustanovení Pravidel jezdeckého sportu (dále jen PJS) a
Veterinárních pravidel s následujícími odlišnostmi:
-

minimální obtížnost, nebo minimální výška či šířka překážek není stanovena;

-

neplatí ustanovení o omezení startů dle přílohy SV 7 Všeobecných pravidel;

-

neplatí ustanovení o výši, počtu a rozdělení cen dle Všeobecných pravidel (floty vždy);

-

neplatí ustanovení o min. počtu soutěžících v jednotlivých soutěžích dle Všeobecných pravidel;

-

maximální obtížnost soutěží nesmí nikdy přesáhnout stupeň obtížnosti ZL dané disciplíny (skoky „ZLvýška překážek do 110 cm“, obdobná obtížnost u ostatních disciplín, a u drezúry max.do obtížnosti st.
„L“ včetně);

-

jezdci musí být vždy členy ČJF (hlavním důvodem je pojištění jezdců), ale nemusí být nositeli jezdecké
licence;

-

koně nemusí mít vydanou platnou licenční známku;

-

funkcionářům závodů není jejich výkon funkce započítáván do požadované praxe, určené pro
vzdělávání;

-

náhrady těmto funkcionářům nemusí být dle PJS (jejich výše může být stanovena vzájemnou dohodou
mezi funkcionářem a pořadatelem);
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-

je zde povolena kumulace funkcí (viz. bod 2);

-

tyto soutěže, i když je vyhodnocováno pořadí jezdců a mohou být i udíleny ceny (floty vždy), nemohou
být nikdy a za žádných okolností považovány za kvalifikační soutěže, a neslouží k vyhodnocování kariéry
koní.

2. Hobby soutěže se mohou konat:
a) v rámci zcela samostatných hobby závodů složených pouze z hobby soutěží jako samostatné sportovní
akce ČJF
-

postroj koní (vybavení kočárů) vždy podle PJS;

-

ústroj jezdců může být podle PJS pro soutěže dané discipliny, nebo běžný čistý a nepoškozený
tréninkový úbor. Jezdecká obuv vždy dle PJS. Tříbodová ochranná přilba je povinná pro všechny
účastníky kdykoliv sedí na koni a použití ochranné vesty v souladu s PJS.

Funkcionáři:
hlavní rozhodčí

kvalifikace min. rozhodčí dané disciplíny

rozhodčí

(nebo činovník) s kvalifikací min. cvičitel nebo trenér

stavitel parkuru

dle soutěží PJS (možná pouze v tomto případě kumulace funkce s HR)

dozor na opracovišti

musí být vždy zajištěn s nejméně kvalifikací cvičitel

technický delegát

není povinný, možná kumulace funkce s HR

výpočetní technika

není povinná, možná libovolná kumulace funkce

hlasatel

není povinný, možná libovolná kumulace funkce

zdravotní služba

povinná vždy, dle VP a pravidel dané disciplíny

veterinární služba

povinná vždy dle PJS

Opracování koní:
Hlavní rozhodčí může povolit i společné opracování koní na kolbišti.
Koně v tomto případě jezdí vždy pouze soutěžící jezdec, postroj koní (vybavení kočárů) dle PJS, ústroj jezdců
dle pravidel dané disciplíny – viz odstavec a) a b).
Pořadatel je povinen zajistit dostatečné množství zaškolených pracovníků popřípadě praktikantů – dle PJS
jednotlivých disciplín.
b) hobby soutěže uskutečněné kdykoliv v průběhu NZ
-

ústroj jezdců dle PJS

-

postroj koní (vybavení kočárů) dle PJS

-

funkcionáři dle PJS

3. Evidence
-

soutěže a závody mohou být uváděny v kalendáři závodů příslušné oblasti

-

schvalování všech hobby závodů a soutěží přísluší danému OV ČJF stejně jako u klasických NZ

-

ohlašovací povinnost je vždy a stejná jako u NZ

2. stupeň: Národní soutěže


Všechny závody vypisované podle pravidel PJS (mimo akcí a závodů popsaných v nižších stupních).
Soutěže se zásadně konají podle pravidel ČJF.

3. stupeň: Národní soutěže s mezinárodní účastí


Všechny závody na úrovni ČJF mimo mezinárodních závodů, kde startují jezdci jak s licencemi ČJF, tak i
jiných Národních federací, a koně s licenční známkou ČJF nebo licencí jiné Národní federace.
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Závody se musí konat podle PJS. Zahraniční jezdci a koně musí mít licenci (nebo povolení jejich NF)
podle PJS. Na těchto národních závodech může startovat maximálně 15 zahraničních jezdců z max. 4
různých zemí (PJS čl. 101.3, a pokud pravidla disciplín nestanoví jinak).

Kategorizace stavitelů parkurů (vedených v N9.4.)
Stavitel parkuru III. třídy – soutěže kat. „C“ obtížnost do L**
Stavitel parkuru II. třídy – soutěže kat. „B“, obtížnost do ST**
Stavitel parkuru I. třídy -soutěže kat. „A“, obtížnost bez omezení
Pozice technického delegáta, je-li jmenován, je stejná dle uvedeného rozdělení.
Kategorizace stavitelů tratí všestrannosti
Stavitel trati III. třídy – soutěž obtížnosti do L včetně
Stavitel trati II. třídy – soutěž obtížnosti do CNC 1* včetně (stupeň S)
Stavitel trati I. třídy – soutěže bez omezení
Pozice TD je stejná dle uvedené rozdělení.
N9.4. Kategorizace parkurových závodů
KATEGORIZACE
ZÁVODŮ

HOBBY

C

B

A

Max. obtížnost soutěží
na závodech do:

110 cm

L

ST

T

Doporučené startovné
v Kč

100-150

150 – 200

Ceny

floty povinné
vždy, ceny dle
volby pořadatele

floty povinné
vždy, ceny dle
volby pořadatele

floty povinné
vždy, ceny dle
volby pořadatele

floty povinné
vždy, ceny dle
volby pořadatele

Ředitel

není povinný

ano

ano

ano

Sekretář

není povinný

ano

ano

ano

Hl. rozhodčí-min.
kvalifikace

rozhodčí

národní rozhodčí

národní rozhodčí

speciál. rozhodčí

Rozhodčí

1 rozhodčí nebo
cvičitel

2 rozhodčí

2 rozhodčí

2 národní
rozhodčí

Stavitel

stavitel III. tř.

stavitel III. tř.

stavitel II. tř. (NS)

stavitel I. tř. (NS)

Asistent stavitele

není povinný

není povinný

není povinný

není povinný

Technický delegát

není povinný

není povinný

není povinný

není povinný

Hlavní komisař na
opracovišti

rozhodčí nebo
cvičitel

rozhodčí

rozhodčí

národní rozhodčí

Hlasatel

není povinný

ano

ano

ano

Výpočetní technika

není povinná

ano

ano

ano

Zdravotní služba

ano

ano

ano

ano

Veterinární služba

ano

ano

ano

ano

Funkcionáři závodu
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Praktikant

povolený

povolený

povolený

povolený

Podkovář

není povinný

není povinný

není povinný

není povinný

OBECNĚ:


Stavitel parkuru je povinný vždy ve všech soutěžích (kvalifikace dle PJS)



Asistent stavitele parkuru není povinný



TD – povinný pouze na MČR, finále KMK a finále poháru (kvalifikace TD dle PJS)



Rotace rozhodčích v základním sboru s komisařem (rozhodčím) na opracovišti je možná •



Komisař na opracovišti se může v průběhu závodu střídat s ostatními členy základního sboru rozhodčích
(není členem základního sboru rozhodčích) proto musí být v tomto případě kvalifikace komisaře na
opracovišti v souladu s požadovanou kvalifikací rozhodčího základního sboru dle PJS. Za střídání
odpovídá vždy HR (kdo, kdy, kde a za jakých podmínek).

MOŽNÁ KUMULACE FUNKCÍ:


Kumulace není přípustná u MČR, finále KMK, finále Poháru



U soutěží všestrannosti není přípustná kumulace funkcí u HR, TD a stavitele parkuru a trati



Kumulace funkcí není přípustná u:

- hlavního rozhodčího
- stavitele parkuru
- zdravotního zabezpečení
- veterinární zabezpečení
Hlavní rozhodčí přebírá funkci Technického delegáta, jen je-li Technický delegát jmenován.


Následující funkce lze libovolně kumulovat: rozhodčí základního sboru-hlasatel – výpočetní středisko TD - ředitel závodu

PRAKTIKANTI SBORU ROZHODČÍCH:


Mohou vykonávat povinnou praxi ve všech soutěžích



Nejsou uváděni v rozpise ani ve výsledcích

PODKOVÁŘ:


Povinná přítomnost pouze na MČR a finále KMK

N10. Funkcionáři národních závodů
1. V každém rozpisu (viz vzor v příloze) musí být jmenováni minimálně tito funkcionáři závodů:


ředitel závodů



sekretář závodů



hlavní rozhodčí závodů



musí být uvedeni všichni členové základního sboru rozhodčích



styloví rozhodčí – mohou být členy základního sboru rozhodčích



komisař (kvalifikace minimálně rozhodčí dané disciplíny nebo s kvalifikací FEI)



hlasatel závodů



výpočetní středisko

Pro skokové závody, všestrannost, spřežení a vytrvalost:


autor (stavitel) parkuru – tratě



Technický delegát – je-li jmenován



popřípadě další funkcionáři-asistenti-dle PJS
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Jsou-li styloví rozhodčí delegováni samostatně (pouze pro konkrétní stylovou soutěž a nejsou členy
základního Sboru rozhodčích), ostatních soutěží se mohou zúčastnit jako Sportovci daných závodů.
Všechny výše jmenovitě uvedené funkcionáře schvaluje a jmenuje ten řídící orgán, který je pověřen
schvalováním rozpisu závodů.
Pořadatel je povinen se všemi jmenovanými funkcionáři předem jejich účast a podmínky účasti sjednat.
2. Pořadatel je dále povinen uvést v rozpise jméno stewarda (komisaře), popřípadě jeho asistentů s
kvalifikací minimálně rozhodčí základního sboru dané disciplíny, aby tak byla možná rotace mezi ním a
základním Sborem rozhodčích. V případě, že na závody je nominováno více rozhodčích s odpovídající
kvalifikací, než je stanovený minimální počet rozhodčích dle PJS, může vykonávat funkci komisaře na
opracovišti vždy jeden z členů sboru rozhodčích určený hlavním rozhodčím závodů. V tomto případě
není povinností delegovat samostatně komisaře pro opracoviště. V případě, že sbor rozhodčích bude
jmenován pouze v minimálním počtu dle PJS, musí být delegován komisař pro opracoviště jako
samostatný funkcionář závodů. Je-li komisař pouze s kvalifikací FEI (není rozhodčí dané disciplíny),
nemůže rotovat se základním Sborem rozhodčích.
3. Jmenovaný technický delegát (TD) a autor (stavitel) parkuru jsou pro soutěže obtížnostní stupně „T“ a
na Finále KMK, Finále pohárů a MČR jmenováni ze seznamu ČJF stavitelů parkurů I. kategorie
(národních stavitelů) a národních stavitelů tratí – stupeň obtížnosti „ST“. Hlavní rozhodčí, autor
(stavitel) parkuru – tratě a technický delegát musí být přítomni po celou dobu soutěží. TD a stavitelé
tratí pro soutěže všestrannosti stupně ST, finále KMK a MČR jsou jmenováni ze seznamu stavitelů I.
třídy.
4. Sbor rozhodčích na všech národních závodech musí být nejméně tříčlenný, pokud to sportovní pravidla
dané disciplíny nestanoví jinak.
5. Žádný z funkcionářů závodů a také lékař, veterinář a komisař nesmí být na těchto závodech soutěžícím
v kterékoli jezdecké disciplíně (mimo TD u E, V, R).
6. Rozpisy na mezinárodní závody, MČR, Finále KMK a statut seriály závodů na úrovní Národní federace
schvaluje VV ČJF, a to na základě projednání a doporučení komise příslušné disciplíny, rozpisy ostatních
závodů příslušné krajské nebo oblastní výbory. Všechny soutěže a závody, včetně MČR, v disciplíně E, R
a V schvaluje komise disciplín E, R a V.
7. Rozpisy musí být předloženy ke schválení nejméně 6 týdnů před konáním závodů, pokud schvalovací
orgán nerozhodne jinak.
8. Střet zájmů: Na národních závodech nemůže být členem sboru rozhodčích žádný blízký příbuzný,
majitel koně nebo trenér startujícího Sportovce nebo koně ve všech soutěžích se subjektivním
rozhodováním (drezura, hodnocení stylu, voltiž, reining apod.; u skokových soutěží toto omezení platí
též u rozhodčího u vodního příkopu). Za trenéra je považována ta osoba, která koně, nebo Sportovce
trénuje více než jedenkrát týdně.
9. Řadový rozhodčí na MČR musí být minimálně národní nebo mezinárodní rozhodčí. (počet a složení
sboru dle PJS). Hlavní rozhodčí - specializovaný, nebo mezinárodní.
N11. Mistrovství a přebory mimo úroveň mistrovství ČR
1. Na mistrovstvích nebo mistrovských přeborech jedné oblasti (územní nebo kategorie subjektů) se
mohou účastnit soutěžící jen jednoho přeboru nebo mistrovství v téže jezdecké disciplíně. Toto
ustanovení platí pro všechny jezdecké disciplíny a všechny kategorie a to včetně jezdců na pony, avšak
jezdci (nikoli dvojice), kteří v době konání mistrovství nebo přeboru dosáhnou maximálně 16 let a jsou
držiteli licence na velké koně, mohou v jednom kalendářním roce startovat jak na mistrovstvích nebo
přeborech pony, tak i na mistrovstvích nebo přeborech v příslušné kategorii na „velkých koních“ nebo
na jiném pony.
2. Seniorských mistrovství nebo mistrovských přeborů se mohou zúčastnit soutěžící, kteří v roce konání
soutěží dosáhnou 18 let věku, ale v téže disciplíně a v jednom kalendářním roce se mohou zúčastnit
pouze buď mistrovství juniorů, nebo mladých jezdců anebo seniorů.
N12. Mistrovství ČR
Není-li příslušným rozpisem soutěže nebo rozhodnutím ČJF stanoveno jinak, platí následující ustanovení pro
start v soutěžích o mistrovský titul:
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1. Mistrovské soutěže v příslušné kategorii a disciplíně se uskuteční, startují-li v této soutěži alespoň tři
různí jezdci z minimálně dvou samostatných členských subjektů, řádně registrovaných členů ČJF.
2. V soutěžích družstev mohou v jednom družstvu nebo voltižní skupině startovat pouze jezdci jednoho
samostatného členského subjektu (oddílu, klubu atp.) nebo jednoho územního celku (evidovaného
kraje/ oblasti ČJF).
3. Každý jezdec může soutěžit o mistrovský titul v jednotlivých disciplínách v každé soutěži (družstva a
jednotlivci) jen s jedním koněm (spřežením). Toto ustanovení platí po prvním absolvovaném kole
mistrovské soutěže pro všechny jezdecké disciplíny, nestanoví-li pravidla dané disciplíny nebo rozpis
anebo Sportovně technické podmínky jinak. U skoků a drezúry toto ustanovení platí až po absolvování
prvého kola mistrovské soutěže, nestanoví-li STP pro příslušný rok jinak.
4. Každá soutěžící dvojice může startovat v každé jezdecké disciplíně jen v jedné mistrovské soutěži.
(Každý započítaný výsledek soutěžící dvojice do některé z mistrovských soutěží musí být absolvován
samostatně. Nelze jeden sportovní výsledek započítávat do několika mistrovských soutěží). Výjimka
může být u soutěží družstev, stanoví-li to pravidla dané disciplíny nebo rozpis anebo Sportovně
technické podmínky MČR.
5. Seniorských mistrovství nebo mistrovských přeborů se mohou zúčastnit soutěžící, kteří v roce konání
soutěží dosáhnou 18 let věku, ale v téže disciplíně a v jednom kalendářním roce se mohou zúčastnit
pouze buď mistrovství juniorů, nebo mladých jezdců anebo seniorů.
6. Ustanovení platí pro všechny disciplíny a všechny kategorie a to včetně jezdců na pony, avšak jezdci
(nikoli dvojice), kteří v roce konání mistrovství nebo přeboru dosáhnou maximálně 16 let, mohou v
jednom kalendářním roce startovat jak na mistrovstvích nebo přeborech pony, tak i na mistrovstvích
nebo přeborech v příslušné kategorii na „velkých koních“ nebo na jiném pony.
7. Podrobné podmínky startů na MČR stanoví ČJF ve Sportovně technických podmínkách na příslušný rok.
8. Na mistrovství ČR musí být vždy jmenován technický delegát, pokud speciální pravidla nestanoví jinak.
Národní úpravy pravidel
Každá jezdecká disciplína obsahuje své specifické technické podmínky národních soutěží. Nové změny a
úpravy jsou zapisovány červeně, a to jak v textu pravidel, tak i národních úpravách.
Přehled národních úprav pravidel
Každá jezdecká disciplína obsahuje své specifické technické podmínky národních soutěží. Jsou vždy uvedené
modře za odpovídajícími články příslušných pravidel.
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SEZNAM ZKRATEK
CA

Závody spřežení

CC

Závody všestrannosti

CD

Závody v drezúře

CE

Závody ve vytrvalostním ježdění

CH

Concours Hippique -jakékoliv závody, které zahrnují soutěže ve více než jedné disciplíně

CI

Mezinárodní závody

CIC

Mezinárodní jednodenní závody

CI M

Malé mezinárodní závody

CIO

Oficiální mezinárodní závody

CN

Národní závody

CPE

Para-jezdecké závody

CS

Závody ve skokových soutěžích

CV

Závody ve voltiži

FEI

Mezinárodní jezdecká federace

GR

Všeobecná pravidla

J

Junioři (např. CCI-J)

NF

Národní federace

OC, OV

Organizační výbor

M

Světové (např. CH-M)

P

Jezdci na pony (např. CDN-P)

V

Jezdci veteráni

VR

Veterinární pravidla

Y

Mladí jezdci (např. CSIO-Y)

W

Světový pohár (např. CDI-W. CSI-W)

ČJF

Česká jezdecká federace

Od data publikace tohoto vydaní Všeobecných pravidel pozbývají všechny ostatní texty tykající se stejného
předmětu (předchozí vydání, oficiální protokoly, Bulletiny nebo jine dokumenty), vydané před tímto datem
platnosti.
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ÚVOD
ČLÁNEK 100: VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PRAVIDLA DISCIPLÍN
1. Cílem Všeobecných pravidel je poskytnout Sportovcům a sportovním družstvům z jednotlivých
Národních federací spravedlivé a rovnocenné podmínky k soutěžení, a to vždy s ohledem na pohodu a
zdraví koně.
2. Všeobecná pravidla a pravidla jednotlivých disciplín vymezují chování na všech mezinárodních
jezdeckých závodech organizovaných Národní federaci nebo jménem FEI.
3. Všeobecná pravidla vydává a schvaluje Generální zasedání FEI.
4. Pravidla jednotlivých disciplín jsou vydávána pod záštitou Generálního zasedání FEI. Pravidla pro seriály,
pro jezdecké disciplíny na Olympijských hrách, jezdecké disciplíny na Paralympijských hrách jsou
vydávána pod vedením Byra.
5. K podání návrhu na zařazení nové disciplíny Generálnímu zasedání FEI je třeba, aby byla tato disciplína
provozována nejméně 30 (třiceti) národními federacemi v alespoň 4 (čtyřech) geografických regionech
s minimální účastí 10 000 (desetitisíce) Sportovců. Musí též vypovídat o evidentní součinnosti koně a
sportovce, být v souladu s klasickými myšlenkami jezdeckého sportu a ustanoveními FEI a dbát na
pohodu a zdraví koně.
6. Stanovy FEI, Všeobecná pravidla a sportovní pravidla se vztahují na mezinárodní závody a/nebo soutěže
uvedené v Kapitole I.
7. Národní federace mají povinnost:
7.1. zajistit v prvé řadě pohodu a zdraví koně, kterou nesmí nikdy podřídit soutěžním nebo obchodním
vlivům;
7.2. zajistit dodržování Všeobecných a sportovních pravidel všemi Organizačními výbory a subjekty,
spojenými s Národní federací, které pořádají mezinárodní závody nebo soutěže;
7.3. zajistit dodržování Stanov, Všeobecných a sportovních pravidel Organizačními výbory a vyplacení
finančních výher dle dohody mezi FEI, Národní federací a Organizačním výborem. Organizační
výbor přijme nezbytná opatření, aby dostál svých finančních a právních závazků, jako například
vyplacení peněžních výher;
7.4. zajistit správné fungování Organizačního výboru a dodržování navrhovaného rozpisu, schváleného
FEI.
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KAPITOLA I – ZÁVODY A SOUTĚŽE
ČLÁNEK 101: NÁRODNÍ ZÁVODY (CN)
1. Národních závodů (CN) se účastní národní Sportovci, a to v souladu s pravidly Národní federace.
Zahraniční soutěžící se mohou závodů účastnit dle příslušných právních předpisů a odstavců ad 2 a ad 3
a Článku 119.
2. Zahraniční Sportovec, s výjimkou „Sportovce žijícího mimo zemi státní příslušnosti“ (Článek 119), se
může národních závodů zúčastnit, pokud má písemné povolení své Národní federace a Národní
federace pořádajícího Organizačního výboru. Povolení musí přesně stanovit, na jak dlouhou dobu se
týká a domácí Národní federace musí určit jezdeckou úroveň Sportovce, aby mohl vstoupit do soutěží
odpovídající úrovně.
3. Bez započítání „Sportovců žijících mimo zemi státní příslušnosti“ (Článek 119), národní závody, kterých
se účastní více než 4 (čtyři) Národní federace a 15 (patnáct) zahraničních Sportovců, jsou povolené,
pokud jsou v rámci požadavků CIM. Pokud se takové národní závody za těchto podmínek konají,
výsledky se nezapočítávají do žebříčků.
Národní závody, kterých by se účastnily více než 4 (čtyři) Národní federace a/nebo více než 15 (patnáct)
zahraničních Sportovců (bez „Sportovců žijících mimo zemi státní příslušnosti“ (Článek 119)) nejsou
povolené. Pokud se přesto takové závody budou konat, výsledky nebudou započítány. Navíc může být
Organizační výbor takových závodů po konzultaci s Národní federací vystavený dalším sankcím a
eventuálně i pokutě a odebrán peněžitých výher, pokud nějaké jsou.
4. Všechny ostatní závody, kterých se účastní zahraniční Sportovci, musí být klasifikovány jako
Mezinárodní (CI).
NÚ: Jezdecké akce, závody a soutěže mohou pořádat po schválení příslušného orgánu ČJF pouze subjekty
řádně registrované v ČJF – viz Stanovy ČJF.
ČLÁNEK 102: MEZINÁRODNÍ ZÁVODY (CI)
1. Mezinárodní závody (CI) musí být organizovány v souladu s FEI Stanovami, Všeobecnými pravidly a
pravidly jednotlivých disciplín, včetně případných dalších předpisů, které může nařídit Technická
komise, a závody mohou být otevřené pro Sportovce všech Národních federací.
2. Mezinárodní závody (CI) jsou určené především pro individuální Sportovce. Přesto mohou být jejich
součástí i soutěže národních nebo jiných družstev složených z maximálně 4 (čtyř) členů. Tyto soutěže
nesmí být označovány jako „Pohár národů.“
3. Všechny pozvané nebo nominované Sportovce přihlašuje na Mezinárodní závody jejich Národní
federace. Zahraniční Sportovce, vybrané svými Národními federacemi v souladu s pravidly jednotlivých
disciplín a rozpisem, musí akceptovat Organizační výbor. Organizační výbor žádné jiné přihlášky
nepřijímá.
4. V rozpisu Mezinárodních závodů musí být uvedený celkový počet zahraničních Sportovců a koní, kteří
jsou pozvaní.
5. Pozvání Sportovců z jiných regionů, než je pořádající, by mělo být náležitě zváženo.
6. Mezinárodní závody jsou klasifikovány podle rozsahu peněžních výher a /nebo podle dalších kritérií,
stanovených Technickou komisí a schválených Byrem.
ČLÁNEK 103: OFICIÁLNÍ MEZINÁRODNÍ ZÁVODY (CIO)
1. Oficiální mezinárodní závody (CIO), jsou závody, na které vysílají Národní federace reprezentující
jednotlivce a družstva. Závody musí být organizované v souladu s FEI Stanovami, Všeobecnými pravidly
a pravidly jednotlivých disciplín.
2. Součástí CIO musí být soutěž jednotlivců a družstev v souladu s pravidly disciplín.
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3. Každá Národní federace v Evropě může organizovat v průběhu kalendářního roku pouze jedny CIO
závody pro seniory, pokud jinak nerozhodne Byro.
4. Počet CIO závodů pro jiné věkové skupiny a seniory mimo Evropu musí na doporučení Technické komise
zvlášť schválit Generální sekretář.
ČLÁNEK 104: FEI MISTROVSTVÍ
1. FEI MISTROVSTVÍ SVĚTA
1.1.
FEI Mistrovství světa pro Seniory je otevřené pro všechny Národní federace a organizováno je
následovně:
1.1.1. Skoky, drezúra a všestrannost: v sudém roce mezi letními Olympijskými hrami;
1.1.2. Vytrvalost, voltiž a reining: každý rok;
1.1.3. Spřežení a Para spřežení: každý rok;
1.1.4. Para drezúra: v sudém roce mezi letními OH.
1.2.

Nejméně 9 (devět) Národních federací musí podat závazné přihlášky, aby mohlo být FEI Mistrovství
světa pro seniory opravdu považováno za mistrovství, pokud pravidla jednotlivých disciplín neurčují
jinak.

1.3.

V jiném roce než uvedeném výše může být FEI Mistrovství světa pro seniory v jakékoliv disciplíně
organizováno pouze se souhlasem Byra.

1.4.

Generální zasedání může také zorganizovat v tom samém čase a na tom samém místě FEI
Mistrovství světa v disciplínách uvedených výše: jako Světové jezdecké hry.

2. FEI KONTINENTÁLNÍ MISTROVSTVÍ
2.1.
Senioři:
2.1.1. FEI Kontinentální mistrovství pro Seniory v jakékoliv disciplíně je otevřené pro Národní federace a
regionální družstva podle schválených omezení daného kontinentu a může být organizovánu v lichých
letech. První prohlídky koní se musí zúčastnit nejméně 6 (šest) národních nebo regionálních družstev, pokud
pravidla disciplíny neurčují jinak.
2.1.2. Národní federace Severní a Jižní Ameriky mohou uspořádat oddělená FEI Kontinentální mistrovství
v roce následujícím po Olympijských hrách. Národní federace Střední Ameriky se mohou těchto mistrovství
zúčastnit, nikdy však obou najednou.
2.1.3. FEI otevřené Mistrovství světa pro Seniory v olympijských disciplínách může proběhnout v roce,
který předchází Olympijským hrám. Národní federace Severní a Jižní Ameriky mohou organizovat taková
mistrovství každý rok. Národní federace Střední Ameriky se mohou těchto mistrovství zúčastnit, nikdy však
obou najednou.
2.2.

Ostatní věkové kategorie:

2.2.1. FEI Kontinentální mistrovství pro mladé jezdce, juniory, poníky a děti se mohou pořádat dle Přílohy
D.
2.2.2. Přítomné by měly být minimálně 4 (čtyři) evropské Národní federace. Mimo Evropu může
mistrovství proběhnout za účasti jakéhokoliv počtu regionálních družstev z nejméně 2 (dvou) Národních
federací. Taková FEI Mistrovství mohou probíhat ve spojení se závody CI, dle podmínek sportovních
pravidel.
2.2.3. FEI otevřené Kontinentální mistrovství pro mladé jezdce, juniory, poníky a děti, vytrvalost a voltiž se
mohou pořádat každoročně.
2.2.4. Národní federace Severní a Jižní Ameriky mohou organizovat taková mistrovství každý rok. Národní
federace Střední Ameriky a Karibských ostrovů se mohou těchto mistrovství zúčastnit, nikdy však obou
najednou.
2.2.5. Účastníci by měli být oceněni titulem a medailí dle pořadí.
3. FEI REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ
3.1.
FEI Regionální mistrovství v jakékoliv disciplíně mohou proběhnout za předpokladu, že se zúčastní
minimálně 2 (dvě) Národní federace.
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3.2.
FEI Regionální mistrovství může probíhat každý rok a Národní federace mimo danou skupinu jsou
zvané.
3.3.
Organizační výbor si může zvolit program a zahrnout jakoukoliv disciplínu, pro kterou jsou
k dispozici pravidla.
4. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
4.1.
Složení družstev a počet jednotlivců oprávněných zúčastnit se FEI Mistrovství řeší relevantní
pravidla disciplín.
4.2.
Organizační výbor nesmí za žádných okolností omezovat počet přihlášek Sportovců nebo družstev
na FEI Mistrovství. Počet přihlášek, pokud je to nezbytné, může omezit pouze Byro.
4.3.

Všechna otevřená Mistrovství musí odsouhlasit Byro.

ČLÁNEK 105: ZÁVODY A SERIÁLY S OZNAČENÍM „FEI“
1. FEI závody jsou FEI Mistrovství, FEI seriál Světového poháru, FEI seriál Poháru národů a další závody, FEI
seriály nebo soutěže, které jsou schválené Byrem.
2. Tyto závody musí vždy mít označení „FEI“.
3. Seriály FEI a další seriály musí být vždy schválené Byrem.
4. Počet seriálu na disciplínu a kategorii by měl být omezený s ohledem na možnosti kalendáře a pohodu a
zdraví koně.
ČLÁNEK 106: PŘIHLÁŠKY K ZÁVODŮM S OZNAČENÍM „FEI“ A JEJICH PŘIDĚLOVÁNÍ
1. O přidělení rozhoduje Byro na každoročním jarním shromáždění na podnět FEI a odpovídající Technické
komise, v souladu s tímto Článkem, sportovními pravidly a dohodou mezi FEI a Národní federací/
Organizačním výborem.
2. Přidělování FEI závodů
FEI Byro rozhoduje o přidělení a datu:
2.1. FEI Světových jezdeckých her: 5 (pět) let před uskutečněním her;
2.2. Finále FEI Světového poháru ve skocích, drezúře, všestrannosti, spřežení a voltiži, FEI Kontinentálním
mistrovství pro seniory (všechny disciplíny) a FEI Mistrovství světa ve spřežení, vytrvalosti, voltiži a
reiningu: 3 (tři) roky před uskutečněním závodů;
2.3. Termín FEI Regionálního mistrovství je určený 1 (jeden) rok před konáním mistrovství.
2.4. Termín ostatních FEI Mistrovství bude určený 2 (dva) roky před konáním mistrovstvím.
3. Přihlašovací lhůty. Národní federace musí podat žádost do 1. prosince (resp. do 1. října v případě FEI
Regionálního mistrovství) roku, který předchází tomu, do kterého Byro přidělilo termín FEI závodů,
nebo jiné datum rozhodnuté Generálním sekretářem.
4. Žádost podává Organizační výbor, který doručí své Národní federaci oficiální žádost (FEI Official
Application Form). Podáním žádosti souhlasí s dodržováním FEI pravidel. Organizační výbor a Národní
federace musí podepsat hostitelskou smlouvu před tím, než Byro odsouhlasí FEI závody. Datum závodů,
které je v oficiální žádosti, nelze měnit bez souhlasu FEI.
5. Národní federaci může být přiděleno pouze jedno FEI Mistrovství světa nebo Kontinentální mistrovství
pro seniory v olympijských disciplínách v jednom roce. Jinak může rozhodnout Byro, v zájmu jezdeckého
sportu.
6. Národní federaci mohou být přidělená pouze dvě po sobě jdoucí FEI Mistrovství světa nebo
Kontinentální mistrovství ve stejné disciplíně a kategorii, pokud neexistuje jiné vhodné využití.
7. Žádost o přidělení FEI Regionálního mistrovství musí zahrnovat seznam způsobilých Národních federací
a přizvaných Národních federací, spolu s navrhovaným programem a skladbou soutěží.
8. Pokud není v lhůtě doručená žádná žádost (nebo vyhovující žádost) o pořádání FEI závodů, FEI může
znovu otevřít výběr a Byro určit vhodného pořadatele.
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9. Byro, s přihlédnutím na doporučení příslušné technické komise, je oprávněné přijímat pořadatelské
přihlášky na FEI Mistrovství pro mladé jezdce více za sebou jdoucích let (maximálně 5 (pět)).
NÚ: O přidělení mezinárodních závodů a mistrovských soutěží v rámci ČJF rozhoduje VV ČJF a přihlíží
k doporučením komisí příslušných disciplín.
ČLÁNEK 107: SOUTĚŽE
1. V programu závodů mohou být následující kategorie soutěží pro Sportovce, pokud pravidla disciplíny
neurčují jinak:
1.1. Senioři
1.2. Mladí jezdci
1.3. Junioři (NÚ: lze rozdělit na mladší a starší)
1.4. Jezdci na pony (NÚ: lze rozdělit na mladší a starší, viz Pravidla pony)
1.5. Děti
1.6. Veteráni
2. Sportovní pravidla disciplín mohou zahrnovat další soutěže.
3. V soutěžích otevřených pro více než jednu kategorii může být využitá oddělená klasifikace, která určí
vítěze každé kategorie.
4. V soutěžích otevřených pro více než jednu kategorii probíhá pouze jedno losování k určení startovacího
pořadí.
ČLÁNEK 108: NÁZVY SOUTĚŽÍ
1. Na mezinárodních závodech s označením CIM (viz Příloha E) nesmí název soutěže obsahovat jméno
země nebo regionu.
Na dalších mezinárodních závodech (CI) se může jméno regionu nebo země použít se souhlasem
příslušné Národní federace v názvu 1 (jedné) soutěže.
Pro Oficiální mezinárodní závody (CIO) platí stejné pravidlo, a to pro 1 (jednu) soutěž každé disciplíny.
2. Název „světový“ nebo jména kontinentů, regionů a skupin národů nebo zemí v titulu soutěže, poháru
nebo jiné klasifikace lze použít pouze se souhlasem Byra.
3. Použití jiných názvů pro závody nebo seriál závodů (FEI seriály/seriály), které jsou v pravomoci 1 (jedné)
nebo více než jedné Národní federace vyžaduje souhlas Byra (viz Příloha A).
ČLÁNEK 109: ORGANIZOVÁNÍ ZÁVODŮ
1. V rozpisu pro závody CI, CIO, finále FEI Světového poháru a FEI Mistrovství musí být jasně uvedeno, že
závody budou probíhat v souladu s FEI Stanovami, Všeobecnými pravidly a sportovní pravidly.
2. Mezinárodní závody se nikdy nesmí řídit národními pravidly.
3. Pokud v rámci závodů CI probíhá soutěž, která se řídí národními pravidly, okamžikem vyhlášení
výsledků této soutěže opět platí sportovní pravidla.
4. Pro závody, které jsou součástí FEI seriálu/seriálu platí relevantní sportovní pravidla.
5. Závody CIO mohou se souhlasem FEI Generálního sekretáře v 1 (jedné) disciplíně zahrnovat další
kategorii stejné disciplíny, nebo závody CI pro soutěže v jiné nebo další disciplíně. Například závody
CSIO mohou zahrnovat CDI nebo CAI. Kategorie každé soutěže musí být jasně označená v rozpisu a
programu.
6. Organizační výbor mezinárodních závodů musí informovat FEI a Národní federace jednotlivců a
družstev, kteří se závodů zúčastnili, do 5 (pěti) dnů po ukončení závodů o výsledcích, vyplacených
peněžitých cenách umístěným Sportovcům, pokud FEI neurčí jinak. Výsledky musí být na FEI doručené
ve formátu specifikovaném v rozpisu. Pokud Organizační výbor výsledky v dané lhůtě na FEI nezašle,
dostane za první porušení varování, za každé další porušení pak pokutu 1 000 CHF.
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7. Rozpisy, vyhlášky, instrukce a hlášení rozhlasem na mezinárodních závodech (s výjimkou CIM, viz
Příloha E) musí být učiněné v oficiálním jazyce společně s jazykem pořádající země.
8. Rozpisy, vyhlášky a instrukce na všech FEI Mistrovství světa a kontinentálních mistrovstvích pro seniory
musí být písemné, v oficiálním jazyce, kromě případu kdy všichni účastníci mluví stejným jazykem.
9. Všechna hlášení rozhlasem na FEI Mistrovství světa a finále FEI Světového poháru musí být v oficiálním
jazyce.
10. Organizační výbor mezinárodních závodů musí zajistit odpovídající lékařskou a veterinární péči takto:
10.1.

Lékařská péče:

i.

Přítomnost školeného lékařského personálu v areálu závodů;

ii.

Zajištěný plán evakuace, pohotovostní ošetření a přepravu zraněných Sportovců.

V tomto smyslu se musí Organizační výbor řídit předpisy vydanými FEI a zveřejněnými na webové stránce
d.
10.2.

Veterinární péče:

Viz Veterinární pravidla
10.3. Pravidla jednotlivých disciplín mohou předepisovat dodatečnou lékařskou a veterinární péči a její
poskytnutí je povinné.
11. FEI může požádat Organizační výbor mezinárodních závodů o poskytnutí dostatečných finančních záruk
k zajištění hladkého průběhu závodů.
NÚ: Na všech sportovních akcích organizovaných ČJF (hobby a soutěže) musí pořadatel zabezpečit po celou
dobu trvání závodů zdravotní službu (lékaře, nebo osobu způsobilou k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dozoru, dle §18 zak.96/2004 Sb., registrovanou v oboru zdravotnicky záchranář, či všeobecná
sestra dle § 5 zak.č.96/2004 Sb. se specializaci na intenzivní péči [SIP – sestra pro intenzívní péči, ARIP –
anestezie, resuscitace a intenzívní péče]); tato osoba musí mít sebou odpovídající vybavení pro výkon svého
povolání a pořadatel ji musí poskytnout prostory vhodné pro poskytování zdravotních služeb (např.
ošetřovnu). V soutěžích všestrannosti a spřežení musí při terénní zkoušce pořadatel navíc zabezpečit vždy
dostatečný počet sanitek. Na všech závodech MČR a MZ je pořadatel povinen zajistit po celou dobu soutěží
přítomnost sanitky.
ČLÁNEK 110: ROZPISY ZÁVODŮ
1. Po schválení kalendáře zašle FEI Organizačním výborům (přes Národní federace) kontrolní seznam
s rozpisy závodů CIM, CI, CIO, FEI Mistrovství a Her na další rok, které jsou v Oficiálním kalendáři.
Organizační výbory musí vrátit vyplněný formuláře v oficiálním jazyce své Národní federaci. Národní
federace zkontroluje a opraví navrhované rozpisy v souladu s FEI Stanovami, Všeobecnými pravidly a
sportovními pravidly a zašle je na FEI.
2. Lhůty pro schválení rozpisů:
2.1. Mezinárodní závody (CI):
i.

návrh rozpisu musí FEI obdržet nejpozději 10 (deset) týdnů před konáním závodů;

ii.

konečný rozpis musí FEI obdržet nejpozději 4 (čtyři) týdny před konáním závodů.

2.2. Vedlejší Mezinárodní závody (CIM):
i.

Návrh rozpisu závodů CIM (které jsou FEI schválené) musí FEI obdržet 4 (čtyři) týdny před konáním
závodů;

ii.

Konečný rozpis musí FEI obdržet 2 (dva) týdny před konáním závodů;

iii.

Pokud je rozpis schválený Národní federací (CSI 1* a CSI 2*), konečný schválený rozpis musí FEI
obdržet 2 (dva) týdny před konáním závodů.

2.3. Rozpisy schválené a zveřejněné FEI jsou závazné, stejně jako kdyby byly začleněné do příslušných
pravidel. Po uplynutí schvalovací lhůty FEI žádné rozvrhy neschválí.
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2.4. Na jakékoliv další změny musí být FEI upozorněná a musí je schválit. Změny musí být oznámené co
nejrychleji příslušné Národní federaci.
3. V případě skutečností vzniklých z opomenutí nebo za nepředvídatelných okolností, může Organizační
výbor rozpis změnit. K tomu je nutný souhlas Chefs d´Equipe, delegáta pořádající Národní federace
(pokud existuje) a Sboru rozhodčích. O takových změnách musí být urychleně informovaní všichni
Sportovci a představitelé a musí být ohlášené Zahraničním rozhodčím FEI.
4. Ve všech rozpisech musí být uvedené datum a místo konání závodů a datum uzávěrky přihlášek
společně s následujícími informacemi:
i.

disciplíny, ve kterých budou probíhat soutěže;

ii.

program soutěží;

iii.

zda se jedná o halové nebo venkovní závody;

iv.

typ a rozměry opracovišť a kolbiště;

v.

kategorie, národnosti a další informace o pozvaných Sportovcích a koních;

vi.

možnost ustájení a ubytování;

vii.

hodnota peněžitých výher a jejich rozdělení;

viii.

požadavky Veterinární správy;

ix.

možnost sázek;

x.

Kodex chování;

xi.

zřeknutí se odpovědnosti;

xii.

další relevantní informace.

5.

V rozpisu musí být též uvedený čas a místo začátku prohlídky koní, v souladu s Veterinárními pravidly.

6. Pokud Organizační výbor/Národní federace neposkytne FEI rozpis v požadované lhůtě, dostane za první
porušení varování, za každé další porušení pak pokutu 1 000 CHF.
NÚ: Každý rozpis (viz příloha) musí obsahovat úplný seznam soutěži, které se budou konat, včetně uvedeni
jejich technického stupně. Za stupeň soutěže se považuje stupeň jejího základního kola nebo fáze. V rozpisu
musí být uvedený čas ukončeni prezentace, a to nejméně jednu hodinu před startem dane soutěže. VV ČJF
schvaluje rozpisy MZ, všech mistrovských soutěži, jiné závody a statut seriálů závodů, KMK na úrovni
federace a soutěže neuvedené PJS a to na základě projednání a doporučení komisí příslušných disciplín.
Všechny ostatní rozpisy schvaluji příslušné krajské (oblastní výbory ČJF, kde je pořadatel řádně registrovaný.
Všechny závody a soutěže disciplíny E, R a V schvaluje komise disciplíny E, R a V. Rozpis daných závodů musí
obdržet příslušný schvalující orgán nejpozději 6 týdnů před terminem konání závodů, pokud schvalující
orgán nerozhodne jinak. Rozpis soutěži všem oficiálně jmenovaným funkcionářům závodů (a soutěži) zasílá
pořadatel závodů ihned po jeho schválení schvalujícím organem. V žádném případě nelze v průběhu závodů
vypsat a uskutečnit jakoukoliv soutěž nebo její část vyššího stupně, než je nejvyšší stupeň soutěže ve
schváleném rozpisu, a která nebyla předem řádně odsouhlasena odpovídajícím organem ČJF. V žádném
případě nelze v průběhu závodů snížit výši hodnoty schválených cen v jednotlivých soutěžích, včetně jejich
rozdělení.
ČLÁNEK 111: ZÁVODY SE ZÁPŮJČKOU KONÍ
1. Hostitelská federace může na mezinárodní soutěže zapůjčit koně.
2. Pro závody se zapůjčenými koňmi platí odpovídající pravidla disciplín.
3. Koně musí mít své obvyklé uzdění. Uzdění se nesmí v průběhu závodů měnit, pouze se souhlasem
majitele nebo jeho zástupce.
4. Každý Sportovec má možnost jízdy na vylosovaném koni, a to dvakrát po jedné hodině, v souladu
s pravidly Organizačního výboru.
4.1. Pokud existuje mezi Sportovcem a vylosovaným koněm zjevný nesoulad, může Organizační výbor
s přihlédnutím na uvážení Sboru rozhodčích nahradit koně jiným.
5. Odpovědná osoba zůstává i v případě zapůjčeného koně dle definice ve Článku 118.
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ČLÁNEK 112: OFICIÁLNÍ KALENDÁŘ
1. Oficiální kalendář pro další rok schvaluje Generální sekretář, pokud sportovní pravidla neurčují jinak.
2. Termíny FEI závodů jsou zveřejněny co nejdříve po jejich určení.
3. Generální sekretář má v odůvodněných případech právo odstranit soutěž a/nebo závody z kalendáře.
4. Žádost o pořádání CI závodů musí Generální sekretář obdržet nejpozději 1. října, pokud není
sportovními pravidly (nebo Generálním sekretářem) určené dřívější datum. Ke každým závodům může
být navržený pouze jeden termín. Pokud jsou CI závody součástí seriálu, žádost by měla tuto informaci
obsahovat. Žádosti, které budou doručené po datu zmíněném výše, jsou považovány za zpožděné. FEI
je může vzít v potaz pouze nejméně 12 (dvanáct) týdnů před závody, pokud nezasáhne vyšší moc.
5. Žádost o pořádání CIM závodů musí Generální sekretář obdržet co nejdříve, nejpozději 4 (čtyři) týdny
před konáním závodů.
6. Generální sekretář může před odsouhlasením kalendáře navrhnout úpravy požadovaných termínů.
7. V případě pozdě podané žádosti a/nebo žádosti o úpravu zvýšení úrovně závodů, Národní
Federace/Organizační výbor, kterých se změna týká, dostane příležitost k vyjádření. Pokud má námitky,
musí tyto dostatečně zdůvodnit. Zdůvodnění posoudí Generální sekretář, který rozhodne o opožděném
přidání do kalendáře nebo změně.
8. Upřednostnění FEI Mistrovství a dalších důležitých závodů je pro každou disciplínu upravováno
sportovními pravidly.
9. Žádná Národní federaci ani Organizační výbor nesmí organizovat mezinárodní závody, které nejsou
uvedené v Oficiálním kalendáři nebo odsouhlasené Generálním sekretářem.
NÚ: Kalendář jezdeckých závodů vydává VV ČJF na základě návrhů OV ČJF. Pořadatel má povinnost předem
projednat s OV termíny svých závodů. Uzávěrka přihlášek pro uchazeče o uspořádání mistrovských a
mezinárodních závodů je 15. 8. Předchozího roku.
Žádný pořadatel nesmí pořádat neschválené sportovní akce (hobby a soutěže).
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KAPITOLA II – ÚČAST SPORTOVCŮ A KONÍ
ČLÁNEK 113: REGISTRACE SPORTOVCŮ A KONÍ A JEJICH ZPŮSOBILOST
1. Všichni Sportovci a koně musí být registrování u FEI a své Národní federace, případně hostitelské
federace, pokud se chtějí účastnit Mezinárodních závodů (viz také Článek 119 a Kapitola V).
2. Za registrace Sportovců a koní je zodpovědná Národní federace, která též zodpovídá za správně
uvedenou národnost Sportovce, viz Článek 119. Národní federace zodpovídá také za vyřazení již
nesoutěžících Sportovců a koní.
3. Sportovec/kůň, který není registrovaný u FEI a/nebo nesplňuje požadavky ke způsobilosti, bude
automaticky diskvalifikovaný, pokud závažné okolnosti nevyžadují jinak.
4. Sportovec nebo kůň, i zaregistrovaný u FEI, se nesmí účastnit Mezinárodních nebo národních závodů (a
proto i případně není pozvaný Organizačním výborem nebo přihlášený Národní federací), pokud se
v předchozích 6 (šesti) měsících před prvním dnem konání mezinárodních nebo národních závodů
zúčastnil neschválených závodů.
5. Pro účely Článku 113.4, neschválené závody jsou takové závody/soutěže, které nejsou uvedené
v oficiálním kalendáři nebo nejsou schválené Národní federací.
6. Sportovec, Chef d’Equipe, majitel nebo Národní federace mohou zpochybnit uplatnění Článku 113.4
nebo požádat v případě zvláštních okolností o výjimku žádostí podanou Generálnímu sekretáři.
V případě odmítnutí žádosti se mohou odvolat na FEI Právní komisi. Odvolání probíhá pouze v písemné
formě, bez stání, pokud FEI Právní komise nerozhodne jinak.
NÚ: Každý závodník, který chce získat povolení ke startu na národních závodech, musí mít platnou licenci
pro daný rok vydanou příslušným orgánem ČJF (není-li v dohodě mezi národními federacemi stanoveno
jinak).
Při velmi závažných nebo opakujících se porušení pravidel, Stanov nebo platných zákonů a nařízení, při
závažném nesportovním chování nebo nečestném jednání se postupuje podle disciplinárního řádu ČJF.
Odvolání postiženého nemá odkladný účinek.
ČLÁNEK 114: IDENTIFIKACE KONĚ
1. Organizační výbor přidělí všem koním, kteří se účastní závodů, identifikační číslo.
2. Kdykoliv kůň opustí svou stáj, musí viditelně nést identifikační číslo.
ČLÁNEK 115: POZVÁNKY
1. Pozvánky individuálním Sportovcům k účasti na závodech CI musí být zaslané jejich Národní federaci.
Pozvánky od Organizačního výboru musí být zaslané Národní federaci. Pozvánka musí obsahovat kopii
rozpisu závodů. Procento Sportovců jednotlivců pozvaných Organizačním výborem je specifikované
v pravidlech jednotlivých disciplín. Všechna pozvání od Organizačního výboru musí probíhat za stejných
podmínek a v žádném případě nesmí být přímo nebo nepřímo spojené s finančními příspěvky. Poplatky
za účast, i formou VIP stolů nebo privilegií na závodech, jsou přísně zakázané a postihované.
2. Pozvánky k účasti na závodech CIO zasílá pořádající Národní federace ostatním Národním federacím.
Pořádající federace musí určit počet Sportovců a koní, kteří mohou být v oficiálním družstvu a počet
individuálních přihlášek, které mohou být přijaté.
3. Počet pozvaných Národních federací na závody CIO může být omezený v souladu s rozpisem závodů
schváleným FEI a podle pravidel příslušné disciplíny.
4. Oznámení schváleného data a místa konání Mistrovství je automaticky považované za pozvánku všem
Národním federacím oprávněných se závodů účastnit, pokud sportovní pravidla neurčují jinak. Úmysl
zúčastnit se musí být pořádající Národní federaci oznámený co nejdříve.
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5. Všem Sportovcům, kteří se účastní CI, FEI Mistrovství a Her musí být zajištěné stejné podmínky. Pokud
není pro všechny Sportovce a koně k dispozici srovnatelné ubytování a ustájení, o přidělení se rozhodne
losem.
ČLÁNEK 116: PŘIHLÁŠKY
FEI může určit Organizačním výborům a Národním federacím, aby využívaly k přihlašování Sportovců a koní
online přihlašovací systém, a to v případě, že tento požadavek byl písemně a s předstihem oznámený
Generálním sekretářem. Přihlášky, které neprojdou přes online systém určeným FEI, nebudou přijaté.
Sportovec nebo kůň startující bez přihlášky zadané přes online přihlašovací systém, bude FEI diskvalifikován
(pokud tomu nebrání závažné okolnosti). V případě využívání online systému by měl Generální sekretář
připravit pro Organizační výbory a Národní federace manuál k použití systému.
1. Přihlášky do disciplín se řídí pravidly jednotlivých disciplín, s výjimkou FEI Mistrovství a FEI Světových
jezdeckých her, na které se vztahuje tento Článek.
2. Na mezinárodní závody přihlašuje všechny pozvané nebo nominované Sportovce jejich Národní
federace. Přihlášky všech zahraničních účastníků vybraných příslušnými Národními federacemi
potvrzuje Organizační výbor. Organizační výbor žádné jiné přihlášky nepřijímá.
3. Za výběr a přihlášení kompetentních Sportovců a koní je zodpovědná Národní federace, včetně
posouzení zdatnosti a schopnosti účastnit se Soutěží, do kterých jsou přihlášení.
4. Přihlášky na Mistrovství s více než jednou disciplínou a na FEI Světové jezdecké hry mohou být podané
po splnění následujících tří povinných fází:
4.1. Přihlášky předběžné
musí Organizační výbor obdržet alespoň 8 (osm) týdnů před zahájením závodů. Tyto přihlášky
znamenají, že Národní federace má jasný záměr vyslat Sportovce a koně k účasti na těchto závodech.
V přihlášce musí být uvedené, zda federace vysílá pouze družstvo, nebo družstvo a jednotlivce, nebo
pouze jednotlivce.
4.2. Přihlášky nominativní (jmenovité)
musí Organizační výbor obdržet alespoň 4 (čtyři) týdny před zahájením závodů a musí obsahovat
jmenný seznam Sportovců a koní, ze kterých budou vybráni koneční účastníci a jejich náhradníci a počet
Sportovců a koní, které chce Národní federace vyslat. Počet jmenovitých přihlášek nesmí dvojnásobně
překročit počet pozvaných v rozpisu nebo určený pravidly disciplíny. Po odeslání nominálních přihlášek
může Národní federace vyslat menší počet Sportovců a koní, nikdy však vyšší, než byl počet
nominálních přihlášek. Národní federace, které po zaslání přihlášek žádné Sportovce ani koně nevyšlou
a nepodají Organizačnímu výboru přijatelnou omluvu, nahlásí Organizační výbor Generálnímu sekretáři.
Ten nechá situaci posoudit FEI Právní komisi.
4.3. Přihlášky definitivní
Musí Organizační výbor obdržet nejpozději 4 (čtyři) dny před zahájením závodů. Tyto přihlášky
představují závazný výběr Sportovců a koní, kteří vycestují na závody. Sportovci a koně jsou vybraní
z nominativních přihlášek. Záměny Sportovců nebo koní mohou být po odeslání definitivních přihlášek
provedené pouze se souhlasem Organizačního výboru.
5. Přihláška pro koně musí obsahovat jméno/jména, plemeno, pohlaví, stáří, barvu, zemi narození,
současnou národní příslušnost, FEI registrační číslo a případně požadované kvalifikace.
6. Pokud Národní federace vyšle více Sportovců nebo koní, než uvádí v nominálních přihláškách, nemusí
jim Organizační výbor zajistit ubytování/ustájení a povolit start na závodech, a to i přesto, že by takovou
účast povolovala sportovní pravidla a rozpis.
7. Na závodech může Sportovec odvolat účast jednoho/více svých koní v soutěži, ale nesmí, bez
předchozího souhlasu Organizačního výboru a Sboru rozhodčích, do soutěže sám přidat koně, který
nebyl přihlášený.
8. Pokud Národní federace přihlásila družstvo a zjistí, že ho nebude moci vyslat, musí o tom neprodleně
informovat Organizační výbor.
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9. Družstva nebo individuální Sportovci, kteří byli svou Národní federací definitivně přihlášení a závodů se
nezúčastní bez náležité omluvy, musí být Zahraničním rozhodčím/Technickým delegátem nahlášení
Generálnímu sekretáři k posouzení FEI Právní komisí. Účast na jiných závodech, konaných ve stejnou
dobu není považována za dostatečnou omluvu. Pokud dojde ke zrušení účasti po podání definitních
přihlášek nebo nenastoupení dvojice na start, Odpovědná osoba musí uhradit Organizačnímu výboru
všechny vzniklé finanční náklady (např. na ubytování/ustájení, pokud je Organizační výbor zajišťuje).
10. Pokud probíhá více závodů ve stejném čase, Národní federace může přihlásit dvojici pouze u jednoho
Organizačního výboru, na jedny závody. Pokud by se tak nestalo, dvojice bude diskvalifikována ze
závodů, kterých se případně účastní.
NÚ: Rozpis a přihláška k závodům je smlouvou mezi účastníkem závodů a pořadatelem. Termín „zápisné“
znamená poplatek splatný za každou přihlášenou dvojici a termín „startovné“ znamená poplatek za každou
startující dvojici, není-li v rozpisu uvedeno jinak. Sportovci ve všech národních soutěžích startují za subjekt,
za který jsou řádně registrovaní u ČJF nebo za který řádně hostují. Na MČR startují pouze za subjekt, za
který jsou řádně zaregistrovaní. V písemné přihlášce na závody může jezdec (přihlašovatel) požádat
pořadatele, aby byl v průběhu závodu uvedený majitel nebo sponzor koně. Na národních závodech, včetně
MČR, jsou termíny přihlášek stanovené v rozpisech závodů. Pořadatel může v rozpisu stanovit i termín pro
potvrzení účasti dvojice v soutěži.
ČLÁNEK 117: VÝBĚR REPREZETNAČNÍCH DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ
1. Národní federací mají konečnou zodpovědnost za výběr Sportovců a koní, kteří se účastní
Mezinárodních závodů nebo reprezentují svou zemi na CIO, FEI Mistrovstvích, FEI Regionálních nebo
Olympijských a Paralympijských hrách. Sportovci a koně musí být ve všech ohledech způsobilí a mít
státní příslušnost stejnou jako federace, za kterou soutěží.
2. FEI Mistrovství světa a Olympijských her (Příloha C) se mohou účastnit pouze Sportovci a koně, kteří
vlastní Osvědčení o způsobilosti, v souladu se sportovními a olympijskými pravidly.
3. Na závody CI mohou být nominováni pouze Sportovci, kteří vlastní licenci své Národní federace a mají
státní příslušnost federace, která je nominuje.
4. Sportovcům příslušícím k Národní federaci, které byla pozastavená činnost nebo je vyloučená, nebude
přijatá přihláška na mezinárodní závody nebo na národní závody, které se nekonají na domácím území a
to po celou dobu pozastavení činnosti/vyloučení, pokud Byro neurčí jinak.
5. Žádný Sportovec se nesmí mezinárodních soutěží zúčastnit „mimo soutěž“, pokud není uvedeno jinak
v pravidlech disciplíny.
6. Sportovec se může účastnit mezinárodních závodů pouze pod jménem, které je uvedené v jeho licenci.
NÚ: V žádné národní soutěži nesmí startovat soutěžící mimo soutěž. Za výběr, přihlášku, požadovanou
kvalifikaci, výkonnostní (sportovní) úroveň a zdravotní způsobilost Sportovců i koní přihlášených do všech
jezdeckých soutěží včetně úrovně jejich vybavení přiměřeného jejich sportovní výkonnosti a s ohledem na
danou disciplínu (ochranná čepice jezdce, ochranná vesta, ochrana nohou koní, platnost zdravotní karty
apod.) zodpovídá přihlašovatel.
Ve zcela ojedinělých a výjimečných případech může HR a Organizační výbor povolit v soutěžích E a C
soutěžící dvojici tréninkovou jízdu. (Např. po prodělané emoci, úrazu apod.). V případě souhlasu startuje
tato dvojice vždy jako první a nevztahuje se na ní článek SV 7 – omezení startu dvojice.
ČLÁNEK 118: ODPOVĚDNÁ OSOBA
1. Odpovědná osoba je právně zodpovědná za své koně v souladu se Všeobecnými a Veterinárními
pravidly a právním systémem (Kapitola VIII), pokud není určeno jinak.
2. Odpovědná osoba musí znát své právní povinnosti včetně odpovědnosti dle výkladu Všeobecných a
Veterinárních pravidel. Neznalost Stanov, pravidel předpisů nezbavuje Odpovědnou osobu
odpovědnosti.
3. Odpovědná osoba je Sportovec, který jezdí, ovládá nebo voltižuje koně během závodů. Majitel nebo
Doprovodný personál (např. ošetřovatelé nebo veterinární lékař) může být považovaný za dodatečnou
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Odpovědnou osobu, pokud jsou na závodech přítomní. Ve voltiži může být za Odpovědnou osobu
považovaný i lonžér.
4. Sportovci pod 18 let věku (nezletilí sportovci):
4.1. Pokud je v okamžiku podání přihlášky Sportovci méně než 18 let, musí Národní federace nebo Chef
d´Equipe určit jeho zákonného zástupce.
4.2. Zákonný zástupce může být rodič, Chef d´Equipe, trenér nebo veterinář družstva, majitel nebo jiný
odpovědný dospělý. Jméno zákonného zástupce musí být nahlášené Organizačnímu výboru nebo
Národní federaci s přihláškou.
4.3. Pokud Národní federace nebo Chef d´Equipe neurčí zákonného zástupce, může jím být jeden z rodičů
Sportovce.
4.4. Nezletilý sportovec zůstává Odpovědnou osobou, pokud tomu nebrání závažné okolnosti, které
vyžadují jinak.
4.5. Zákonný zástupce reprezentuje nezletilou Odpovědnou osobu v jednání s Organizačním výborem,
Národní federací, FEI zástupci, případně může být svědkem léčebných postupů.
4.6. Pokud je zákonný zástupce z jiné federace, než Odpovědná osoba, veškerá komunikace probíhá přes
Národní federaci, ke které Odpovědná osoba přísluší.
5. Odpovědná osoba, spolu s Chef d´Equipe, pokud je jmenovaný, je zodpovědná za způsobilost, kondici a
management a za zápis nebo vyškrtnutí koní ve své kompetenci.
6. Odpovědná osoba má zodpovědnost za jakoukoliv činnost, která probíhá ve stájích a týká se koní v její
kompetenci; ať už činnost provozuje sama nebo jiné osoby s přístupem ke koni. Odpovědná zůstává i
při jízdě na koni, na kočáře nebo během tréninku. Neznalost nebo nedostatečná ostraha stájí nezbavuje
Odpovědnou osobu povinností.
7. Pokud není Odpovědná osoba z jakéhokoliv důvodu schopná se postarat o své koně, musí tuto
skutečnost okamžitě ohlásit Organizačnímu výboru a Veterinární komisi.
8. Odpovědná osoba nebo Doprovodný personál v žádném případě nesmí porušit podstatu fair play,
ukázat nesportovní chování nebo pokusit se ovlivnit výsledek soutěže v rozporu se sportovní etikou.
Jakýkoliv přestupek bude řešený dle Kapitoly VIII pravidel a Kapitoly VIII Stanov.
NÚ: V národních soutěžích je za výběr a přihlášení koní klasifikovaných do soutěží a závodů zodpovědný
přihlašovatel (vysílající subjekt nebo jednotlivec). Pod tuto zodpovědnost spadá z důvodů naplnění
Všeobecných a Veterinárních pravidel také posouzení způsobilosti a schopnosti koně startovat v soutěžích,
včetně úrovně materiálního vybavení odpovídajícího sportovní výkonnosti a dané disciplíně. S odvoláním
Článek 118 může být Odpovědná osoba jak jezdec, tak majitel nebo vedoucí družstva. V souladu s tímto
článkem musí být v přihlášce a ve výsledcích jasně uvedené, kdo soutěžící dvojici na závody přihlásil. Ve
výsledcích národních závodů musí být uvedená čísla licencí jezdce, koně a subjektu přihlašovatele na
závody. Ostatní právní vazby na klub jezdce, majitele koně a registrovaného subjektu-přihlašovatele jsou
dané oficiální evidencí těchto subjektů v ČJF. Pořadatel závodů je odpovědný za kolbiště, opracoviště a
ostatní prostory areálu a za prostory ustájení. Jejich vybavení musí odpovídat pravidlům dané disciplíny,
veterinárním pravidlům a rozpisu závodů. A to včetně zajištění jejich funkčnosti a vybavení po celou dobu
závodů, včetně dostatečného počtu pomocného personálu na kolbišti.
Pořadatel závodů je dále zodpovědný za zajištění zdravotnické služby (viz Článek 109) a veterinární služby,
odpovídající pravidlům dané disciplíny a pravidlům závodů. Pořadatel odpovídá za správnou prezentaci, za
správnou a včasnou přípravu startovních listin jednotlivých soutěží, přípravu listin rozhodčích, kontrolu
licencí jezdců a koní, včetně jejich kvalifikace, zdravotních karet jezdců, kontrolu výšky pony pro dané
soutěže a další technické vybavení dle pravidel disciplín. Pořadatel závodů nemůže 24 hodin před první
soutěží závodů nebo v průběhu jejího konání měnit finanční nároky obou stran zúčastněných na závodech –
pořadatel a závodník, které musí být uvedené v rozpise podle pravidel. O všech změnách provedených před
tímto termínem musí být informovaní všichni účastníci závodů, hlavní rozhodčí a schvalující orgán ČJF.
Pořadatel závodů navrhuje řešení všech problémů a předkládá je hlavnímu rozhodčímu, který po konzultaci
s Technickým delegátem (pokud je jmenovaný), rozhodne a přijme potřebná opatření, v souladu s pravidly.
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ČLÁNEK 119: STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (NÁRODNOST) SPORTOVCE
1. Všeobecně:
1.1. Národní federace země, které má Sportovec státní příslušnost, je jeho „domácí“. Pokud Sportovec
reprezentuje zemi, musí svou národnost doložit.
1.2. Sportovec může na mezinárodních závodech startovat pouze za „domácí“ Národní federaci (viz 1.1),
s výjimkou případů uvedených ad 4, 5, 6.2 a 6.3.
2. Státní příslušnost a změna státní příslušnosti: dospělí Sportovci
2.1. Sportovec, který má národnost více než jedné země, se musí ve věku 18 let rozhodnout, za kterou
Národní federaci bude na mezinárodních soutěžích startovat. Poté, s výjimkou ad 2.2.1., může
reprezentovat pouze tuto zvolenou Národní federaci. Změna státní příslušnosti může být pouze
dokonána přes proces změny státní příslušnosti, za podmínek uvedených ad 2.
2.2. Změna státní příslušnosti:
2.2.1.Základní požadavek: dospělý Sportovec, který je (nebo se stane) státním příslušníkem více než jedné
země a přeje si za novou/druhou zemi soutěžit, může požádat FEI o změnu státní příslušnosti.
Novou/další státní příslušnost musí Sportovec obdržet do 31. prosince předchozího roku.
2.2.2.Další požadavky, které předchází účasti na FEI Mistrovství (kromě FEI Mistrovství pro mladé jezdce),
sérii FEI Světového poháru a soutěží družstev závodech CIO:
i.

Mimo výjimek uvedených v bodě 2.2.3., Sportovec musí mít v nové zemi legální pobyt před účastí na
první soutěži, které se chce účastnit s novou národností, a to: a) minimálně 2 (dva) roky při
nepřerušeném pobytu; nebo dohromady 5 (pět) při přerušovaném pobytu;

ii.

Sportovec se nesmí zúčastnit závodů uvedených ad 2.2.2. za svou předchozí Národní federaci dva
roky před první soutěží, ve které chce soutěžit s novou státní příslušností.

2.2.3.Legální pobyt uvedený v bodě 2.2.2. je nepovinný, pokud Sportovec může uvést jeden z následujících
bodů:
i.

nárok na novou státní příslušnost vznikl jeho narozením v dané zemi;

ii.

nárok na novou státní příslušnost získal díky svému původu nebo jiným způsobem souvisejícím
s rodinným dědictvím;

iii.

Sportovec s uděleným občanstvím byl původně státním příslušníkem, jehož ztráta občanství byla
způsobená nedobrovolně nebo kvůli kriminálnímu činu;

iv.

Sportovec se musel vzdát původního občanství jako podmínku k přidělení nového.

2.2.4.Pokud Sportovec s uděleným občanstvím prokáže, že uzavřel manželství s osobou, která má občanství
nové země, požadavek na legální pobyt v bodě 2.2.2. je 1 (jeden) rok při nepřerušeném pobytu nebo 3
(tři) roky při přerušovaném pobytu.
2.2.5.Žádost o změnu státní příslušnosti musí Sportovec (přes novou Národní federaci) podat FEI
Generálnímu sekretáři, s uvedením důvodu žádosti a přiložením kopie pasu nebo jiného dokladu nové
země, kterou chce reprezentovat. FEI musí informovat původní Národní federaci o podání žádosti.
2.2.6.Jakmile FEI změnu státní příslušnosti písemně schválí, může Sportovec startovat pouze za novou
Národní federaci.
2.2.7.FEI má pravomoc ve zvláštních a mimořádných případech udělit výjimku se souhlasem Národní
federace.
2.2.8.Účast na Olympijských a Paralympijských hrách se řídí resp. pravidly (viz Pravidlo 42, Olympijská
Charta), účast na regionálních a kontinentálních hrách se řídí resp. pravidly.
3. Státní příslušnost a změna státní příslušnosti: nezletilí Sportovci
3.1. Nezletilý Sportovec, který je občanem více než jedné země, si může každý kalendářní rok vybrat za
jakou Národní federaci chce startovat.
3.2. Nezletilý Sportovec může následně změnit Národní federaci (pouze jednou za kalendářní rok). Změnu
musí odsouhlasit původní Národní federace, nová Národní federace a FEI v případě, že nezletilý
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Sportovec již startoval na mezinárodních závodech za jinou Národní federace od 1. ledna kalendářního
roku.
3.3. Od 18 let věku se na nezletilého Sportovce vztahují pravidla uvedená ad 2. Sportovec si od tohoto
okamžiku zvolí Národní federaci, která ho zaregistruje u FEI.
4. Pokud: a) přičleněný stát, provincie, zámořská država, země nebo kolonie získá nezávislost; b) je stát
začleněný do jiného státu změnou hranic; c) vznikla nová Národní federace, může Sportovec pokračovat
v reprezentaci země, ke které náleží nebo náležel a tato země stále má národní organizační výbor.
Pokud si to ale přeje, může reprezentovat novou Národní federaci. Tuto volbu může udělat jen jednou a
musí jí potvrdit FEI.
5.
5.1. Sportovec, který žije mimo svou zemi původu a (i) o občanství přijde, (ii) stane se uprchlíkem, (iii) jeho
země původu nemá Národní federaci, která je členem FEI, se může účastnit mezinárodních závodů
(včetně Mistrovství) a startovat za hostitelskou zemi, dokud jeho domácí země nebude mít svou
Národní federaci.
5.2. Sportovec, jehož země původu nemá Národní federaci, která je členem FEI a jehož situace nespadá
pod body 4 a 5.1, může obdržet zvláštní souhlas FEI a na FEI závodech startovat za FEI.
6. Sportovci žijící mimo zemi, které mají občanství:
6.1. Za dospělého Sportovce, který žije mimo svou zemi původu, může přihlášku na závody CN CIM a CI
podat hostitelská Národní federace, pokud k tomu svolí „domácí“ Národní federace a FEI. Sportovec
přechází na výše zmíněné závody pod jurisdikci hostitelské Národní federace. Tento administrativní
krok neznamená změnu národnosti. Sportovec za všech okolností zůstává u domácí Národní federace a
vždy za ní startuje.
6.2. Nezletilý Sportovec může startovat za svou zemi původu na následujících závodech bez ohledu na to,
kde probíhají: CI pro pony, závody juniorů a mladých jezdců (kromě závodů CIO a Mistrovství) a CIM
pro seniory, viz Příloha E. Je povinen informovat svou Národní federaci a FEI.
6.3. Nezletilý Sportovec, který vždy startoval za svou zemi původu a ne za svou Národní federaci, může
požádat FEI k ustavení země původu jako Národní federace, když dosáhne 18 let. I když není občanem
této země, může tak učinit pouze pokud: (i) nikdy za svou Národní federaci nestartoval; (ii) FEI
považuje jeho zemi původu za zemi, kde není lehké získat občanství; (iii) má platný doklad totožnosti
nebo povolení k pobytu v zemi, kde žije nebo adekvátní doklad; (iv) má platný doklad totožnosti nebo
povolení k pobytu, nebo jiný odpovídající doklad; žije v zemi 5 po sobě jdoucích let. FEI dle svého
uvážení garantuje nebo zamítne žádost, a musí posoudit váhu zájmu jezdeckého sportu oproti váze
zájmu za nezletilého Sportovce.
ČLÁNEK 120: CHEF D´EQUIPE (VEDOUCÍ DRUŽSTVA)
1. Pokud se závodů CIO, FEI Mistrovství, FEI Regionálních, Olympijských nebo Paralympijských her účastní
více než 3 (tři) Sportovci, jmenuje FEI Chef d´Equipe, vedoucího družstva. Pokud se závodů účastní
pouze jednotlivci a Chef d´Equipe není jmenovaný, Národní federace musí určit jednoho ze závodníků,
který bude jako vedoucí družstva vystupovat.
2. Na závody CI je doporučené jmenovat Chef d´Equipe.
3. Chef d´Equipe se musí zúčastnit všech technických rozprav, které se v souvislosti se závody konají.
4. Chef d´Equipe je zodpovědný za:
4.1. všeobecný management a způsobilost koní přihlášených na závody a dodržování Veterinárních pravidel
veterináři a ostatními členy týmu;
4.2. přihlašování a odhlašování startujících do soutěží na závodech CIO, FEI Mistrovství, FEI Regionálních,
Olympijských nebo Paralympijských hrách a CI závodech (pokud je jmenovaný);
4.3. všeobecný management, způsobilost a chování Sportovců, zejména těch, kteří nedosáhli plnoletosti, a
to po celou dobu trvání závodů;
4.4. poskytnutí informací Organizačnímu výboru, které dvojice jsou vybrané do soutěží družstev.
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5. Chef d´Equipe může zaměnit Sportovce nebo koně v rámci zvoleného družstva, ale nemůže přidat nebo
nahradit Sportovce/koně nikým jiným z řad jednotlivců, přihlášených na závody, ale nevybraných do
družstva. Výjimkou je nehoda nebo nemoc, viz 121.3 (pokud této změně nebrání požadavky Osvědčení
o způsobilosti – FEI Mistrovství, Olympijské hry).
6. Chef d´Equipe nesmí na závodech zastávat žádnou další oficiální funkci.
7. Chef d´Equipe nebo Národní federace může určit zástupce, který se bude účastnit porad nebo plnit další
úkoly. Zástupci, i když kvalifikovanému, nejsou přidělená další práva vedoucího družstva podle Článku
131.
ČLÁNEK 121: PŘIHLÁŠENÍ STARTUJÍCÍCH
1. Chef d´Equipe musí potvrdit přihlášky do soutěže družstev a jména individuálních Sportovců podle
uzávěrky stanovené Organizačním výborem a v souladu s pravidly disciplín.
2. Pokud Národní federace přihlásí více Sportovců a koní, než je oficiálně povolený počet v družstvu, musí
vedoucí družstva určit Sportovce a koně, kteří budou členy družstva nejpozději po první prohlídce koní,
pokud pravidla disciplíny neurčují jinak.
3. Pokud Sportovec/kůň, který je člen družstva onemocní nebo má úraz, může být nahrazený. Změnu musí
vedoucí družstva ohlásit nejméně jednu hodinu před začátkem dané soutěže, pokud pravidla disciplíny
neuvádí jinak. Sportovec/kůň, který byl ze soutěže odhlášený, nesmí startovat v žádné další soutěži.
ČLÁNEK 122: ÚBOR A POZDRAV
1. Na všech závodech, které jsou pod jurisdikcí Sboru rozhodčích, musí každý Sportovec pozdravit jeho
předsedu jako projev zdvořilosti, pokud není určeno jinak. V případě přítomnosti oficiálních
představitelů země/významných hostů musí Organizační výbor dát Sportovcům jasné pokyny, jak je
pozdravit.
2. Předseda nebo člen sboru rozhodčích pozdrav opětuje.
3. Sportovci na sobě musí mít korektní úbor.
4. Žádost o použití barev úboru (evidence barev)
4.1. Použití speciálních barev nebo barevných částí úboru musí povolit Technická komise.
4.2. Použití speciálních barev nebo barevných částí úboru oznamuje FEI pouze Národní federace, aby tak
zajistila výhradní užívání těchto barev žadateli. Musí splnit následující podmínky:
i.

žádost o zaevidování barvy je přijata FEI v průběhu roku. Přijatá žádost je platná pět let, včetně roku,
kdy byla žádost podaná. Datum a čas podání žádosti určuje pořadí při schvalování;

ii.

černá, červená, modrá a zelená saka s límečky stejné barvy nemohou být evidována;

iii.

evidenci barev úboru, které se již široce užívají Národními federacemi a nejsou evidované, může třetí
strana žádat pouze v případě, že v posledním roce tato barva používaná nebyla;

iv.

barvy musí být v souladu s pravidly jednotlivých disciplín;

v.

barvy zaevidované na pět let budou po uplynutí této doby automaticky přeevidované, pokud nebude
podána písemná žádost o zrušení evidence do 31. prosince pátého roku;

vi.

barvy zaevidované v souladu s těmito pravidly mohou nosit pouze osoby k tomu oprávněné Národní
federací.

4.3. Spory týkající se používání barev úboru řeší Generální sekretář a proti jeho rozhodnutí není odvolání.
ČLÁNEK 123: OLYMPIJSKÉ, REGIONÁLNÍ A PARALYMPIJSKÉ HRY
1. Olympijských a Regionálních her pod patronátem MOV (viz Příloha B) se mohou zúčastnit pouze ti
Sportovci, kteří splní podmínky účasti v souladu s Všeobecnými pravidly, Olympijskými pravidly,
Olympijskou chartou a národními předpisy. Paralympijských her pod patronátem MPV se mohou
zúčastnit pouze Sportovci, kteří splní podmínky účasti v souladu s Všeobecnými pravidly a
Paralympijskými pravidly.
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2. Nařízení MOV a MPV, stejně jako nařízení organizátorů a platná pravidla musí bez výjimky dodržovat
všichni, kdo se Olympijských her účastní.
ČLÁNEK 124: MLADÍ JEZDCI, JUNIOŘI, JEZDCI NA PONÍCÍCH, DĚTI A VETERÁNI
1. Sportovci odpovídajícího věku se mohou v jednom roce zúčastnit pouze jedněch FEI závodů nebo FEI
Mistrovství pro mladé jezdce, juniory a jezdce na ponících v dané disciplíně. Více než jedné kategorie se
ale zúčastnit mohou.
2. V seniorských soutěžích může Sportovec začít startovat od začátku roku, ve kterém dosáhne věku 18
let, ale může se zúčastnit jen jednoho mistrovství (juniorského mistrovství, mistrovství mladých jezdců
nebo FEI Mistrovství pro seniory) ve stejné disciplíně v kalendářním roce. Další výjimky týkající se
věkového limitu jsou uvedené v pravidlech disciplín.
3. Ve výjimečných případech může Technická komise, se souhlasem Byra, změnit věkové hranice pro
určité závody nebo regiony.
4. Pravidla pro veterány jsou uvedená v pravidlech jednotlivých disciplín.
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KAPITOLA III – CEREMONIE, CENY A VÝLOHY
ČLÁNEK 125: CEREMONIE (SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI)
1. Zahájení, předávání cen a ukončení závodů může probíhat podle místních zvyklostí, musí ale také
zahrnovat postupy uvedené níže.
2. Představitelé FEI (nebo v případě jejich nepřítomnosti předseda sboru rozhodčích) musí být přizváni
k zahajovacímu a závěrečnému ceremoniálu a předávání cen na všech FEI Mistrovstvích a finále FEI
Světového poháru.
3. Všichni Sportovci, kteří jsou pozvaní na dekorování, musí být v sedle koně, se kterým soutěžili, nebo na
svých kočárech. Pokud je k předání cen použito pódium, vítězové mohou být požádáni, aby sesedli.
Z důvodu zajištění bezpečnosti má Sbor rozhodčích právo místo předávání upravit.
4. Představitel FEI nebo zahraniční rozhodčí předává medaile nebo trofeje FEI před cenami, které uděluje
Organizační výbor nebo sponzoři.
5. Během předávání cen, stejně tak i v průběhu závodů by mělo být zmíněno, že závody jsou pod záštitou
FEI.
6. Předávání cen na FEI Mistrovství se musí uskutečnit ihned po skončení soutěže.
7. Organizační výbor se bude snažit omezit zdlouhavé čekání před předáváním cen a během něj.
ČLÁNEK 126: CENY
1. Všechny peněžité ceny se předávají majitelům koní nebo pronajímatelům koní nebo Sportovců. Poháry
nebo upomínkové plakety se předávají Sportovcům, pokud nejsou přímo určeny majiteli koně.
2. Všechny finanční odměny představují částečnou náhradu za náklady na ustájení, trénink a dopravu.
NÚ: Ceny v národních soutěžích
V národních soutěžích stanoví rozpis, jaké ceny budou konkrétně v každé soutěži udělované. Mohou to být
finanční ceny, věcné ceny, věcné ceny vyplacené v penězích nebo pouze floty. I když bude vybírané zápisné
nebo startovné (nebo obojí), nemusí být žádné věcné nebo finanční ceny udělené.
V národních soutěžích musí být hodnota nejnižší udělené věcné nebo finanční ceny v dané soutěži, pokud
bude vypsaná rozpisem, minimálně ve výši zápisného nebo startovného (nebo obojího, jsou-li).
Doporučená barva flotů podle umístění: 1. místo – žlutá; 2. místo – bílá; 3. místo – červená; 4. místo –
modrá; 5. místo – zelená; další místa – fialová nebo jiná odlišná barva
Peněžité ceny: pro udělování finančních cen neplatí ustanovení Článku 127 ad 1 a 3. V případě, že počet
peněžitých cen je menší než pět, neplatí ustanovení ad 2. Neurčuje-li rozpis příjemce věcných cen, získávají
tyto ceny vždy Sportovci, nebo jejich odpovědní zástupci.
Jsou-li v rozpisu vypsané finanční ceny, musí být přesně uvedené, v jaké výši (v Kč) a jak jsou rozdělené pro
jednotlivá místa. Na startovní a výsledkové listině musí být finanční ceny a jejich rozdělení také uvedené
(jsou-li v rozpisu).
Věcné ceny mohou být vyplacené pořadatelem v penězích, pokud to stanoví rozpis soutěže. Rozpis může
také určit, kdo je příjemcem věcných cen. Neurčuje-li příjemce rozpis, získávají tyto ceny vždy jezdci.
Finanční ceny definované v článku 127 mohou být vyplacené jen v souladu s Článkem 128 ad 2. Je-li cena
vázaná na výsledky koní různých majitelů, je rozdělení této ceny mezi všechny majitele pouze v kompetenci
těchto majitelů, i když pořadatel predá finanční cenu odpovědné osobě přítomné na závodech.
Finanční cena nebo věcná cena vyplacená v penězích, která je určená pro jezdce nebo jinou osobu, musí být
předána tomuto jezdci nebo jiné osobě a není vázaná žádným způsobem na majitele koní, se kterými jezdec
startoval. Finanční cena pro jezdce do 18 let se předává Odpovědné osobě.
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ČLÁNEK 127: PŘIDĚLOVÁNÍ CEN
1. Ceny musí být rozdělené ve všech soutěžích dle pokynů uvedených v tomto Článku.
2. Hodnota ceny za první místo (v hotovosti nebo věcné), ať už v soutěžích jednotlivců nebo družstev,
nesmí překročit 1/3 celkové hodnoty peněžité výhry, určené do soutěže, pokud neurčují jinak pravidla
disciplín.
3. Minimální počet cen určených pro každou soutěž musí být přidělený na základě poměru 1 (jedna) cena
na každé čtyři soutěžící, nejméně však 5 (pět)cen.
4. Ceny, jak uvedeno výše, musí být přidělené pro všechny kvalifikační soutěže přispívající do celkové
klasifikace závodů, nebo klasifikace seriálů závodů.
5. Jedna peněžitá cena může být přidělená pro celkovou klasifikaci na závěr série kvalifikačních soutěží; na
závěr závodů za sběr bodů; na závěr série kvalifikačních závodů za předpokladu, že všechny ceny byly
přidělené v každé předchozí soutěži, v souladu s tímto Článkem.
NÚ: V národních soutěžích platí ustanovení ad 3 pouze pro rozdělení flotů. V případě, že počet peněžitých
cen nebo věcných cen je menší než pět, neplatí ustanovení ad 2. V žádném případě však nelze v průběhu
závodů snížit výši hodnoty schválených cen v jednotlivých soutěžích, včetně jejich rozdělení. Jezdec, který
z jakéhokoliv důvodu nedokončí danou soutěž (kolo), nemůže za takový výkon získat žádnou cenu ani body
do seriálu.
ČLÁNEK 128: ROZDĚLOVÁNÍ CEN
1. Celkový počet peněžitých cen, uvedený v rozpisu každé soutěže, musí být vyplacený.
2. Peněžitá výhra je předána vedoucímu družstva nebo majiteli vítězného koně, nájemci nebo Sportovci,
nebo jejich Odpovědným zástupcům do 10 (deseti) dnů po skončení poslední soutěže závodů za
předpokladu, že jsou mezi výhercem a Organizačním výborem vyrovnané všechny finanční a jiné
závazky.
3. Peněžité ceny nesmí být vyplacené, pokud se vyskytnou jakékoliv protesty nebo odvolání týkající se
dané soutěže.
ČLÁNEK 129: MEDAILE FEI
FEI medaile jsou uděleny jednotlivcům a týmům, kteří se účastní FEI Mistrovství, dle pravidel jednotlivých
disciplín.
ČLÁNEK 130: PUTOVNÍ POHÁRY
Jestliže je pro trvalé vlastnictví putovního poháru z mezinárodní soutěže podmínkou několikanásobné
vítězství, buď tím samým Sportovcem, nebo zemí, nesmí být všeobecné podmínky soutěže změněné po
dobu 5 (pěti) let od první soutěže nebo dokud není pohár získaný za původních podmínek, cokoliv je první.
ČLÁNEK 131: VÝLOHY
1. Výlohy vedoucího družstva, týmového veterináře, Sportovců, ošetřovatelů, koní nebo jiných osob
upravují pravidla jednotlivých disciplín.
2. Výlohy funkcionářů
2.1. Národní federace a Organizační výbor pokrývá cestovní výlohy, ubytování a stravování všech
funkcionářů, v souladu se Všeobecnými pravidly a pravidly disciplín.
2.2. Funkcionáři FEI, kterým hradí výlohy Organizační výbor, jsou jmenováni se souhlasem Organizačního
výboru.
NÚ: Forma a výše úhrad soutěžícím na národních závodech musí být uvedená v rozpisu závodů, jinak
soutěžící startují na vlastní náklady. Jiné náklady, spojené s účastí na závodech, např. veterinární ošetření,
lékařské ošetření (mimo poskytnutí první pomoci), podkovářské a sedlářské práce atd., si účastníci závodů
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hradí sami. Výjimka z tohoto odstavce musí být uvedená v rozpisu. Pořadatel nemůže nárokovat další
jakékoliv poplatky (služby), které nebyly uvedené v rozpisu závodů.
ČLÁNEK 132: VÝSADY
1. Vlastníci koní, přítomní na závodech a nesoutěžící, mají právo obdržet od Organizačního výboru
povolení ke vstupu na tribuny a opracoviště a zvláštní povolení ke vstupu do stájí. Organizační výbor
musí poskytnout 1 (jeden) vstup pro minimálně 2 (dva) vlastníky jednoho koně; přístup do stájí se řídí
Veterinárními pravidly.
2. Členové a čestní členové Byra, členové stálých výborů a držitelé čestných jmenovek FEI mají volný vstup
a přístup na všechny závody pod jurisdikcí FEI. Všem osobám, které mají na tuto výsadu nárok, vydá
potvrzení na požádání Generální sekretář.
3. Držitel takového potvrzení se musí přihlásit Organizačnímu výboru o zajištění potřebných vstupenek a
povolení nejpozději 1 (jeden) měsíc před závody. Potvrzení je součástí žádosti a je majiteli navráceno
spolu se vstupenkami a průkazy.
NÚ: V národních soutěžích umožní pořadatel volný vstup na závody vedoucím družstev, trenérům,
soutěžícím, ošetřovatelům koní (1 ošetřovatel na 1 jezdce), vlastníkům koní a řidičům kamiónů na základě
svého uvážení.
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KAPITOLA IV – REKLAMA A SPONZORING
ČLÁNEK 133: OBCHODNÍ PRÁVA
1. Vlastnictví FEI názvu a FEI log - názvy, loga a druhy soutěží na všech FEI závodech jsou svěřené FEI.
1.1. FEI je vlastníkem všech oficiálních mezinárodních žebříčků a je skutečným vlastníkem všech práv k
duševnímu vlastnictví, která mohou nyní nebo kdykoli v budoucnu existovat kdekoli na světě, pokud
jde o jakékoliv údajů či informace plynoucí z mezinárodních žebříčků pořadí Sportovců a koní
soutěžících na závodech, které FEI pořádá.
1.2. FEI je výhradním vlastníkem všech práv k duševnímu vlastnictví, která mohou nyní nebo kdykoli v
budoucnu existovat kdekoli na světě, pokud jde o jakékoliv údaje či informace vztahující se k závodům,
které FEI pořádá. Nikdo nesmí shromažďovat nebo využívat jakékoli údaje nebo informace týkající se
závodů a soutěží bez předchozího písemného souhlasu FEI. Národní federace mohou bezplatně
používat údaje ze závodů konaných na jejich území a údaje o svých Sportovcích, bez ohledu na to, kde
startují. Organizační výbor může navíc bezplatně využívat data z vlastních závodů.
1.3. FEI má výhradní právo využít vše výše uvedené vlastnictví v médiích (včetně nových médií), internetu a
TV, pro účely sponzoringu, sázek a marketingu, jak uvedeno ad 2 a ad 3.
2. Pokud jde o závody, které nesou název FEI, Národní federace, Organizační výbor a FEI uzavřou Dohodu,
která definuje práva a povinnosti vztahující se ke komerčnímu využití a dělení případného zisku.
2.1. Dohoda by měla zohlednit veškeré předchozí závazky příslušné Národní federace a Organizačního
výboru, aby se předešlo případným konfliktům.
2.2. S výjimkou ustanovení ad 3, je základem Dohody licence příslušné Národní federace a Organizačního
výboru o komerčních nemovitostech a poplatek určený FEI pro každou kategorii na FEI Mistrovství
nebo závodech pro případné dělení zisku.
2.3. Pokud jde o FEI seriály nebo soutěže, které jsou součástí závodů, měla by Dohoda uzavřená mezi FEI a
příslušnou Národní federací a Organizačním výborem mít na zřeteli předchozí závazky jednotlivých
subjektů, pokud není dohodnuto jinak.
3. Podmínky Dohody musí být dokončené dříve, než Byro potvrdí konečné přidělení závodů a/nebo
odsouhlasí FEI seriál nebo soutěže. Využití komerčních nemovitostí, sázek a televizních práv musí být
vyjednáno tak aby zajistilo dostupnost závodů, FEI seriálu nebo soutěže, s ohledem na technické a
sportovní podmínky a propagaci jezdeckého sportu.
4. Pokud mají FEI závody hlavního sponzora, může se jeho jméno objevit ve spojitosti s názvem závodů.
5. FEI Mistrovství, finále FEI Světového poháru a série FEI Národního poháru musí používat oficiální logo
FEI na všech plakátech a na první straně všech rozpisů a programů.
6. Závody CIO musí používat oficiální logo FEI na všech plakátech a na první straně všech rozpisů a
programů.
NÚ: ČJF vlastní oficiální žebříček jezdců a koní, vytvořený z pořadí soutěžících na schválených závodech a
soutěžích pořádaných pod její jurisdikcí. ČJF má výhradní právo toto vlastnictví využívat ve shodě s bodem
1.2.
ČLÁNEK 134: SPONZOROVANÁ DRUŽSTVA
Pokud se chtějí účastnit závodů FEI, musí být sponzorovaná družstva zaregistrována u FEI, v souladu
s pravidly jednotlivých disciplín.
NÚ: Sponzorské smlouvy s platností omezenou na území ČR nemusí schválit a podepsat ČJF. Tyto smlouvy
však musí respektovat všechna ustanovení Všeobecných pravidel, pravidel jednotlivých disciplín,
Veterinárních pravidel a dalších norem ČJF.
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ČLÁNEK 135: SPORTOVCI A KONĚ JAKO NOSITELÉ REKLAMY
1. Sportovci účastnící se závodů souhlasí s tím, že mohou být natáčeni, fotografováni, identifikováni a
jinak zaznamenáváni, mohou poskytovat rozhovory za účelem medializace závodů a podpory
jezdeckého sportu. Sportovci podstupují FEI právo na tyto nahrávky a souhlasí s tím, že jejich jméno
nebo pořízený záznam může FEI a Organizační výbor využít k propagaci závodů a jezdeckého sportu.
2. Na všech závodech, s výjimkou Regionálních a Olympijských her pod záštitou MOV, mohou Sportovci
používat oblečení, vybavení (včetně výstroje a voltižní dece) a dopravní prostředky, které nesou jméno
výrobce, sponzora Sportovce, sponzora družstva, sponzora Národní federace nebo označení národnosti
Sportovce nebo jméno samotného Sportovce za podmínek uvedených níže:
2.1. Označení výrobce, který není sponzorem
2.1.1.Jméno a logo výrobce oblečení, výstroje/dopravních prostředků (nejen kočárů) se může v průběhu
soutěž a během předávání cen objevit pouze jednou na každém kusu výstroje/prostředku a pouze
pokud nepřekračuje:
i.

3 cm2 (maximálně 1 cm na výšku, maximálně 3 cm na šířku) na oblečení a výstroji, s výjimkou postroje
během soutěží spřežení;

ii.

50 cm2 na každé straně kočáru během Driven Dressage and Obstacle-Cone Driving Phases of Driving
Events;

iii.

šířku popruhu, na kterém je označení výrobce a ne delší než 10 cm, pouze jednou na každém postroji
během soutěží spřežení.

2.2. Označení sponzora
2.2.1.Logo či jméno sponzora Sportovce, sponzora družstva nebo Národní federace může v průběhu soutěží
a během předávání cen objevit, pokud nepřekračuje:
i.

400 cm2 na každé straně kočáru a voltižní dece během drezúrní a překážkové části na závodech
spřežení;

ii.

200 cm2 na každé straně sedlové dečky;

iii.

80 cm2 pouze jednou na saku nebo svrchním oděvu v úrovni hrudních kapes během Reining Events
and Driven Dressage and Obstacle-Cone Driving Phases of Driving Events;

iv.

80 cm2 na každé ze dvou stran saka nebo svrchního oděvu v úrovni hrudních kapes ve skocích,
drezúře a skokové a drezúrní části všestrannosti;

v.

100 cm2 pouze jednou na voltižním dresu;

vi.

80 cm2 (maximálně 20 cm na délku a 4 cm na šířku) jednou po celé délce levé nohavice jezdeckých
kalhot během skokových soutěží a skokové a terénní části všestrannosti. V každém případě by povrch
jezdeckých kalhot měl být věnovaný následujícímu: jméno Sportovce, národnost, název a logo
sponzora Sportovce, družstva nebo Národní federace;

vii.

16 cm2 na každé straně límečku košile nebo ve středu límečku dámské košile;

viii.

buď 200 cm2 na jednom rukávu saka nebo svrchního oblečení nebo 100 cm2 na každém rukávu saka
nebo svrchního oblečení v terénní části všestrannosti a ve vytrvalostních soutěžích;

ix.

125 cm2 (maximálně 25 cm na délku a 5 cm na šířku) svisle ve střední části helmy na skokových
závodech a skokové a terénní části všestrannosti a ve vytrvalostních soutěžích;

x.

75 cm2 pro použití loga na ochraně uší při skokových soutěžích, soutěžích spřežení a skokové a
terénní části všestrannosti;

2.2.1.1. Bez ohledu na výše uvedené může Organizační výbor FEI Mistrovství zakázat použití jmen a log
v rozpisu, s výjimkou jmen a log sponzorů družstev nebo Národní federace, viz bod 2.2.1 výše.
2.2.1.2. Bez ohledu na výše uvedené může Organizační výbor závodů CIO zakázat použit jmen a log v rozpisu
soutěží Poháru národů, s výjimkou jmen a log sponzorů družstev nebo Národní federace, viz bod
2.2.1 výše.
2.2.2.Maratónská část soutěží spřežení se neřídí pravidly tohoto Článku, ale pravidly disciplíny.
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2.2.3.Organizační výbor může uvést jméno/logo sponzora soutěže nebo závodů na oblečení personálu,
který se pohybuje v areálu závodů nebo na číslech soutěžících během terénní části všestrannosti a
vytrvalostních soutěžích. Logo a jméno může být použito i během dekorování na FEI závodech.
Velikost jména/loga na čísle Sportovce by neměla přesáhnout 100 cm2.
2.3. Označení národnosti Sportovce
2.3.1.Název, národní symbol, vlajka nebo logo Národní federace, ke které Sportovec přísluší se může objevit
v průběhu závodů a během dekorování za předpokladu, že rozměr nepřesahuje:
i.

400 cm2 na každé straně kočáru během drezúry, překážek a terénní zkoušky a na voltižní dece;

ii.

80 cm2 pouze jednou na saku nebo svrchním oděvu v úrovni hrudních kapes během reiningové
soutěže, drezúry, překážek a terénní zkoušky;

iii.

rozumnou velikost na každé ze dvou stran saka nebo svrchního oděvu v úrovni hrudních kapes ve
skocích, drezúře a skokové a drezúrní části všestrannosti;

iv.

200 cm2 na každé straně sedlové dečky;

v.

100 cm2 pouze jednou na voltižním dresu;

vi.

buď 200 cm2 na jednom rukávu saka nebo svrchního oblečení nebo 100 cm2 na každém rukávu saka
nebo svrchního oblečení v terénní části všestrannosti a ve vytrvalostních soutěžích;

vii.

svisle ve střední části helmy ve skokových soutěžích;

viii.

svisle ve střední části cylindru v drezúře;

ix.

svisle ve střední části helmy v soutěžích všestrannosti a vytrvalostních soutěžích. V obou případech
se národní barvy mohou objevit na celém povrchu helmy;

x.

80 cm2 (maximálně 20 cm na délku a 4 cm na šířku) jednou po celé délce levé nohavice jezdeckých
kalhot během skokových soutěží a skokové a terénní části všestrannosti;

xi.

75 cm2 na ochraně uší při skokových soutěžích, soutěžích spřežení a skokové a terénní části
všestrannosti.

Národnost Sportovce může být kombinována na tom samém místě se jménem/logem sponzora, sponzora
družstva nebo Národní federace, pokud jejich použití odpovídá instrukcím uvedeným v bodech 2.2.1. a
2.3.1.
2.4. Jméno Sportovce
2.4.1.Jméno Sportovce se v průběhu soutěží a dekorování může objevit, pokud nepřekračuje:
i.

80 cm2 (maximálně 20 cm na délku a 4 cm na šířku) jen jednou po celé délce levé nohavice
jezdeckých kalhot během skokových soutěží, vytrvalostních soutěží a skokové a terénní části
všestrannosti.

3. Žádná jiná reklama není povolená k prezentaci na Sportovcích, funkcionářích, koních, kočárech,
voltižních dekách nebo jezdecké výstroji v průběhu závodů nebo během soutěží. Při prohlídce trati
mohou Sportovci nést jméno/logo sponzora nebo označení národnosti, pokud plocha nepřesahuje 400
cm2 na přední a zadní straně svrchní části úboru nebo 50 cm2 na pokrývce hlavy.
4. FEI je oprávněná požadovat, aby Sportovci, kteří jsou č. 1 v oficiálním mezinárodním žebříčku, nosili na
závodech pásku na rukávu.
5. Pokud je páska na rukávu FEI požadována a pokud si ji Sportovec ani po upozornění funkcionáře FEI
nevezme, může mu být udělená žlutá výstražná karta, pokud neplatí výjimečné okolnosti.
6. Reklama se může objevit na překážkách nebo po stranách kolbiště, pokud tak umožňuje případná
dohoda o televizním či internetovém vysílání atp. Specifikace sponzorských překážek je uvedená
v pravidlech disciplín.
7. Pokud není jinak stanoveno FEI, areál závodiště zahrnuje prostory, kde jsou posuzování jezdci a jejich
koně a kde koně procházejí veterinární prohlídkou. Nezahrnuje opracoviště, startovací a cílový box
v soutěžích všestrannosti, zadržení ve veterinárních bránách v soutěžích vytrvalosti a povinná
odpočívadla v soutěžích spřežení.
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KAPITOLA V – KONĚ
ČLÁNEK 136: VĚK KONÍ
Věková omezení, týkající se koní, kteří se účastní FEI soutěží, jsou specifikovaná v pravidlech jednotlivých
disciplín.
NÚ: Na národních závodech mohou startovat koně 4-letí a starší, tj. koně, kteří v daném kalendářním roce
dosáhli nebo dosáhnout minimálně předepsaného věku, pokud speciální pravidla neurčují jinak.
ČLÁNEK 137: PASY KONÍ A MIKROČIPY
1. Každý kůň, který se a) účastní soutěží na závodech CIM (viz Příloha E) v jiné zemi než v zemi svého
původu, b) účastní závodů CI, FEI Mistrovství, Regionálních, Olympijských a Paralympijských her, musí
mít vždy oficiální platný FEI pas, nebo národní pas schválený FEI a vložený do FEI Identifikační karty.
Pokud je zemí původu koně země, která je součástí Evropské Unie, musí mít platný pas EU, uznaný FEI.
Výjimkou jsou FEI pasy, kterým se obnovuje platnost bez přerušení.
2. Bez ohledu na výše uvedený bod, koně, kteří startují na závodech CIM (viz Příloha E), CSI-P a CSI-Ch-A
v zemi svého původu nemusí mít pas. Musí ale být zaregistrováni u FEI a identifikovatelní, a být
očkovaní proti koňské chřipce. Pokud je zemí původu koně země, která je součástí Evropské Unie, musí
minimálně mít národní pas, schválený v souladu s nařízením Komise.
3. Všechny FEI/národní pasy musí obsahovat plné jméno, adresu a podpis majitele, jak je zaregistrovaný u
Národní federace. Popis koně a znaků musí být správně vyplněný a pas musí obsahovat záznamy o
očkování a medikaci. Pokud se změní jméno koně (nebo proběhnou jiné změny), Národní federace musí
informovat FEI.
4. Za vydání FEI pasů a identifikačních karet je zodpovědná Národní federace, stejně tak za správné
vyplnění pasu, jak uvedeno ve Veterinárních pravidlech, a to před tím, než je pas potvrzený razítkem NF
a podpisem funkcionáře. Národní federace musí v každém případě dbát na to, aby byl popis koně
pečlivě vyplněný. Národní federace musí zaslat FEI identifikační stránku k registraci. Odpovědná osoba
zodpovídá za správnost údajů v pasu, s výjimkou závodů se zapůjčenými koňmi (Článek 11), které
spadají do zodpovědnosti hostitelské Národní federace.
4.1. Od 1. ledna 2010 nevydává FEI pasy koním, kteří statutárně podléhají identifikačním požadavkům EU,
jak uvedeno v předpisech Komise. Postupy k dokumentaci jsou uvedené ve Článku 1010 a Příloze XVII
Veterinárních pravidel. Výjimkou jsou FEI pasy, kterým se obnovuje platnost bez přerušení.
5. Kůň může mít pouze jeden FEI pas nebo jeden národní pas s FEI identifikační kartou (viz bod 1 tohoto
Článku) a jedno FEI stále identifikační číslo. Pokud dojde ke ztrátě FEI nebo národního pasu, nebo pokud
je některá ze sekcí pasu zaplněná záznamy, musí Národní federace vydat nový pas, který je jasně
označený jako „duplikát“ a má stejné číslo, jako původní pas. Vydání duplikátního FEI nebo národní
pasu musí být oznámeno na FEI (viz Veterinární pravidla).
6. Organizační výbor musí zajistit identifikaci koní kontrolou pasu během vstupní prohlídky při příjezdu.
Pokud jsou v pase nesprávné nebo nepřesné údaje a kůň nemůže být jednoznačně identifikovatelný,
musí být tato skutečnost oznámená Prezidentovi Odvolací komise, který případ nahlásí na FEI
s uvedením čísla FEI nebo národního pasu a jménem koně.
7. Pokud kůň nemá při příjezdu na závody CI, FEI Mistrovství, Regionální nebo Olympijské hry FEI nebo
národní pas s FEI identifikační kartou, nebo jsou v pasech nesrovnalosti, nesmí být kůň připuštěn do
soutěží, pokud neudělí souhlas Odvolací komise (nebo Sbor rozhodčích, není-li Odvolací komise
jmenována). Kůň, který nemá FEI nebo národní pas s identifikační kartou může být zařazený do závodů
pouze výjimečně.
8. Všichni koně poprvé registrovaní u FEI musí být očipovaní mikročipem kompatibilním s ISO 11784 a ISO
11785.
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ČLÁNEK 138: JMÉNA KONÍ
1. Obecně platí, že první registrované jméno koně uvedené v pasu je původní jméno, pod kterým byl kůň
zaregistrovaný u své Národní federace. Toto jméno musí trvale zůstat v jeho pasu.
2. První zaregistrované jméno nemůže být jméno obchodní firmy nebo produktu. Pokud je toto jméno za
jméno obchodní firmy nebo produktu považováno, musí být do pasu zapsané nové první jméno, které
v pasu tvrvale zůstane.
3. U jména může být použitá komerční předpona nebo přípona a musí být zanesená do pasu. Výjimkou
jsou Regionální a Olympijské hry pod patronátem MOV, kdy taková předpona či přípona nesmí být
uvedená v programu ani jinak použitá.
4. Pokud je použité nové jméno a toto je zapsané do pasu a komerční předpona či přípona se mění, musí
být kůň pod tímto novým jménem uváděný dalších 12 (dvanáct) měsíců, viz Veterinární pravidla.
ČLÁNEK 139: MAJITELÉ A NÁJEMCI KONÍ
1. Národní federace musí vést evidenci majitelů a nájemců koní s oficiálním pasem. Změny majitelů a
nájemců musí být v pasu uvedené a autorizované razítkem a podpisem úředníka Národní federace.
2. „Národnost“ koně je totožná s národností majitele nebo aktuálního nájemce, nebo země, ve které sídlí
společnost, která koně vlastní nebo najímá. Společnost ale může vlastnit koně s jednotlivcem.
3. Pokud jednoho nebo více koní vlastní společenství vlastníků rozdílných národnosti, musí majitelé
oznámit FEI příslušnou národnost před prvním přihlášením koně na závody. Tato národnost bude
uvedená v pasu koně. Koni zůstává tato národnost až do okamžiku, kdy je společenství rozpuštěno nebo
kůň prodán. Jakákoliv změna národnosti musí být ohlášená FEI.
4. Kůň přihlášený na Olympijské hry musí být ve vlastnictví majitele, který má k 15. lednu roku, ve kterém
proběhnou OH, stejnou národnost jako Sportovec (viz Pravidla Olympijských her).
5. Sportovec se může zúčastnit všech ostatních závodů (kromě Olympijských her) s koněm, který patří
majiteli s jinou národností (viz Článek 188 – Odpovědná osoba).
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KAPITOLA VI – BEZPEČNOST SPORTOVCŮ A KONÍ
ČLÁNEK 140: BEZPEČNOST SPORTOVCŮ
1. Povinné je nošení řádně upevněné ochranné přilby během jízdy na kolbišti. Požadavky na nošení
ochranné přilby v areálu závodů, přilehlých prostorách, při přejezdech mezi opracovišti a stájemi určují
pravidla jednotlivých disciplín. Za porušení této povinnosti, po napomenutí oficiálních představitelů, je
udělená žlutá výstražná karta, pokud se nejedná o výjimečnou situaci. Používání kamery, umístěné na
vybavení Sportovce není povoleno, pokud k tomu nedá FEI svůj souhlas. Rozhodnutí Sportovce použít
případně kameru během soutěže je vždy dobrovolné a na jeho vlastní riziko.
NÚ: Na národních závodech se žlutá výstražná karta nepoužívá.
2. Sbor rozhodčích může po konzultaci se zdravotnickým personálem vyloučit kdykoliv Sportovce z další
účasti v soutěži nebo závodech, pokud tento není způsobilý pokračovat z důvodu zranění nebo
zhoršeného zdravotního stavu.
ČLÁNEK 141: BEZPEČNOST KONÍ
V případě zranění koně rozhodne Sbor rozhodčích, po poradě s Veterinárním delegátem nebo komisí, zda
kůň může pokračovat v probíhající a následujících soutěžích.
NÚ: Výkonný výbor smí přikázat odebrání vzorků koni v průběhu závodů nebo kdykoliv jindy a kdekoliv
jinde. V národních soutěžích přebírá funkci Veterinární komise nebo delegát službu konající veterinář.
ČLÁNEK 142: TÝRÁNÍ KONÍ
1. Žádná osoba nesmí nikdy týrat koně. „Týráním“ se rozumí jednání, které způsobují nebo mohou
způsobit bolest nebo zbytečné nepohodlí koně, a mimo jiné zahrnuje:
-

nepřiměřené bití koně;

-

vystavení koně elektrickým zařízením;

-

nepřiměřené používání ostruh;

-

škubání udidlem nebo jiným zařízením v tlamě;

-

soutěžení s vyčerpaným nebo kulhajícím či zraněným koněm;

-

nadměrné znecitlivění nebo zcitlivění jakékoliv části koňského těla;

-

barování koně;

-

ponechání koně bez dostatečného množství vody a žrádla;

-

používání jakéhokoliv zařízení, které by koni způsobovalo bolest při shození překážky.

2. Kdokoliv, kdo je svědkem hrubého zacházení s koněm, musí tuto skutečnost oznámit formou protestu
(Článek 163). Pokud k hrubému zacházení dojde během závodů, musí podat protest oficiálním
představitelům. Pokud je svědkem takového zacházení kdykoliv jindy, musí podat Protest Generálnímu
Sekretáři. Ten případ postoupí FEI Právní komisi.
ČLÁNEK 143: DOPING A MEDIKAČNÍ KONTROLA
1. Medikační a dopingovou kontrolu řeší Anti-dopingová pravidla pro Sportovce (ADRHA) a Pravidla pro
kontrolu medikace a dopingu u koní (EADCM)
2. Pokud je kůň léčen nebo jeho léčba probíhá se Zakázanou látkou, rozhodne Prezident sboru rozhodčích
(po poradě s Veterinárním delegátem nebo komisí, v souladu s postupy uvedenými ve Veterinárních
pravidlech), zda se kůň může závodů účastnit.
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KAPITOLA VII – OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ
ČLÁNEK 144: ROZHODČÍ
1. Rozhodčí je členem Sboru rozhodčích a je jmenovaný, aby kontroloval soutěž nebo závody. Kategorie a
počet rozhodčích, kteří jsou jmenováni členy Sboru rozhodčích na mezinárodních závodech, určují
Všeobecná pravidla a pravidla jednotlivých disciplín.
2. Kategorie rozhodčích jsou tři: Oficiální mezinárodní rozhodčí, Mezinárodní rozhodčí a Mezinárodní
kandidující rozhodčí nebo jak je uvedené v pravidlech jednotlivých disciplín. Nezbytná kvalifikace pro
každou z kategorií je uvedená v pravidlech jednotlivých disciplín.
3. Národní federace mají povinnost zasílat na FEI jména, kvalifikace a národnost osob, které poprvé
doporučují k vykonávání funkce a které musí splnit požadavky na Mezinárodního rozhodčího a
Mezinárodního kandidujícího rozhodčího, viz pravidla jednotlivých disciplín.
4. Rozhodčí všech kategorií musí složit funkci ke konci roku, ve kterém dosáhnou věku 70 let. Na
doporučení příslušné technické komisu může být výjimečně věková hranice prodloužena.
5. Rozhodčí smí plnit pouze požadavky odpovídající jeho kategorii, nikdy ne kategorii vyšší, viz Všeobecná
pravidla a pravidla jednotlivých disciplín.
NÚ: Věkový limit rozhodčích na seznamu ČJF není rozhodující. Kvalifikace rozhodčího vyplývá z jeho licence.
Pro soutěže ve skoku stupně „T“ a vyšší, v drezúře pro úlohy stupně „ST“ a vyšší, ve všestrannosti pro
stupně „S“ a vyšší, ve spřežení pro stupně „S“ a vyšší a ve voltiži pro všechny soutěže musí být minimálně
specializovaný hlavní rozhodčí dané disciplíny a ostatní národní rozhodčí, pokud pravidla speciálních
disciplín nestanoví jinak.
Není-li stanoveno ve speciálních pravidlech soutěže jinak, tvoří základní Sbor rozhodčích minimálně 3 (tři)
rozhodčí. U závodů vyšší důležitost je vhodné jmenovat pětičlenný sbor rozhodčích. Při tříčlenném
základním sboru rozhodčích může předseda sboru rozhodčích po dohodě s ředitelem závodů jmenovat další
funkcionáře, zajištující některé funkce Sboru rozhodčích.
Při národních závodech, pokud se nekoná první prohlídka koni, začíná doba kompetence sboru rozhodčích
technickou poradou, případně počátkem prezentace, která konči nejpozději jednu hodinu před začátkem
první soutěže, a konči půl hodiny po vyhlášení posledních výsledků. Vyžádaná přítomnost rozhodčích event.
dalších funkcionářů při vícedenních závodech, kdy může být pro každý den jiné složení funkcionářů dle
jejich kvalifikace, musí být přesně popsána v rozpise závodů a zároveň upřesněna delegačním lístkem.
Předseda sboru rozhodčích na všech závodech musí být ze seznamu národních rozhodčích nebo
specializovaných rozhodčích pro určené soutěže. Na MČR a MZ musí byt všichni členové sboru rozhodčích
minimálně na seznamu národních rozhodčích. Pro rozhodování soutěži vyšších stupňů obtížnosti jsou v ČJF
vypracovány seznamy specializovaných rozhodčích pro každou jezdeckou disciplínu. Tyto seznamy jsou
aktualizovány a schvalovány VV ČJF. Není-li jmenovaný TD, jeho funkci přebírá hlavní rozhodčí.
ČLÁNEK 145: MEZINÁRODNÍ KANDIDUJÍCÍ ROZHODČÍ
1. FEI vede seznam všech kvalifikovaných Mezinárodních kandidujících rozhodčích, kteří byli doporučeni
svými Národními federacemi a schváleni FEI ve spolupráci s příslušnou technickou komisí.
2. Kvalifikace a povinnosti Mezinárodního kandidujícího rozhodčího jsou specifikovány v pravidlech
jednotlivých disciplín.
ČLÁNEK 146: MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ
1. FEI vede seznam všech kvalifikovaných Mezinárodních rozhodčích, jmenovaných příslušnou technickou
komisí po konzultaci s příslušnou Národní federací.
2. Kvalifikace a povinnosti Mezinárodního rozhodčího jsou specifikovány v pravidlech jednotlivých
disciplín.
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3. Pravidla jednotlivých disciplín mohou určit požadavky, které musí rozhodčí splnit, aby mohl být
jmenovaný členem nebo Prezidentem sboru rozhodčích na různých typech a v různých kategoriích na
mezinárodních závodech.
4. Pouze Mezinárodní rozhodčí může být jmenovaný členem Sboru rozhodčích na Mistroství nebo FEI
finále Světového poháru nebo Prezidentem na mezinárodních závodech, pokud pravidla jednotlivých
disciplín neurčují jinak.
ČLÁNEK 147: OFICIÁLNÍ MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ
1. FEI vede seznam Oficiálních mezinárodních rozhodčí vybraných ze seznamu Mezinárodních rozhodčí,
které vybírá na základě doporučení příslušné technické komise. Při výběru rozhoduje technická úroveň
a zkušenosti.
2. V pravidlech jednotlivých disciplín může být (se souhlasem FEI) uvedeno, na kterých závodech musí být
Prezident sboru rozhodčích Oficiální mezinárodní rozhodčí.
3. Pouze Oficiální mezinárodní rozhodčí (za předpokladu, že hovoří plynně jedním ze dvou oficiálních
jazyků) může být jmenovaný Prezidentem sboru rozhodčích na FEI finále Světového poháru, FEI
Mistrovství pro seniory a Regionálních a Olympijských hrách.
ČLÁNEK 148: ZAHRANIČNÍ ROZHODČÍ
1. Na některé mezinárodní soutěže a závody je povinné jmenování Zahraničního rozhodčího v souladu se
Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín.
2. Za zahraničního rozhodčího je považován Prezident nebo člen sboru rozhodčích, který má jinou
národnost než je země, ve které se závody konají. FEI může udělit výjimku, pokud se domnívá, že je to
vhodné. V souladu s pravidly jednotlivých disciplín mohou platit další omezení.
3. Zahraniční rozhodčí musí být vybraný ze příslušného seznamu rozhodčích.
4. Kromě rozhodování v soutěžích může Zahraniční rozhodčí nabídnout pomoc Organizačnímu výboru
s obecným průběhem závodů, s výkladem Stanov, Všeobecných pravidel a pravidel jednotlivých
disciplín a dohlížet na jejich uplatňování. Zahraniční rozhodčí má za povinnost zaslat na FEI po skončení
závodů zprávu o průběhu a organizaci závodů.
5. Pokud není jmenovaný technický delegát, má Zahraniční rozhodčí za úkol (kromě posuzování
v soutěžích) kontrolovat a sledovat vše, co je spojené s organizací závodů, pokud mu to Všeobecná
pravidla nebo pravidla jednotlivých disciplín nezakazují.
ČLÁNEK 149: SBOR ROZHODČÍCH – JMENOVÁNÍ
1. Sbor rozhodčích se skládá z Prezidenta a z několika rozhodčích určité kategorie, dle upřesnění pravidel
pro jednotlivé disciplíny. Sbor rozhodčích je zodpovědný za technické posouzení všech soutěží a za
všechna další rozhodnutí, s výjimkou těch, která určují jinak Stanovy, Všeobecná pravidla a pravidla
jednotlivých disciplín.
2. Sbor rozhodčích je považovaný za mezinárodní, pokud je Prezident nebo jeden z rozhodčích Zahraniční
rozhodčí, pokud není více než 1 (jeden) Zahraniční rozhodčí určený pro závody pravidly jednotlivých
disciplín.
3. Mezinárodní sbor rozhodčích je volitelný na závodech CIM (viz Příloha E), ale povinný na ostatních
mezinárodních závodech.
4. FEI může za výjimečných okolností povolit organizaci závodů CIS mimo Evropu bez přítomnosti
Zahraničního rozhodčího.
5. Prezidenta a členy Sboru rozhodčích na mezinárodních závodech jmenuje příslušná Národní federace
nebo Organizační výbor, pokud není jinak zmíněno v tomto Článku nebo pravidlech jednotlivých
disciplín.
6. Zahraničního rozhodčího pro závody CI (W) jmenuje FEI ve spolupráci s technickou komisí a domluvě
s příslušnou Národní federací/Organizačním výborem.
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7. FEI (ve spolupráci s technickou komisí) jmenuje Prezidenta sboru rozhodčích pro:
7.1. FEI finále Světového poháru a další závody a soutěže nesoucí označení FEI;
7.2. FEI Kontinentální a regionální Mistrovství ve všech disciplínách a kategoriích, pokud pravidla
jednotlivých disciplín neurčují jinak;
7.3. regionální a kontinentální hry.
8. FEI (ve spolupráci s technickou komisí) jmenuje Prezidenta a členy sboru rozhodčích pro:
i.

FEI Kontinentální mistrovství v drezuře pro pony, juniory, mladé jezdce a seniory;

ii.

drezúrní soutěže na Regionálních hrách;

iii.

FEI Kontinentální mistrovství ve voltiži;

iv.

FEI Mistrovství světa ve všech disciplínách;

v.

FEI finále Světového poháru v drezúře;

vi.

Olympijské hry.

9. Pokud se funkcionář jmenovaný FEI nemůže závodů zúčastnit, FEI vybere ve spolupráci s předsedou
technické komise relevantního zástupce.
10. Rozhodčí nesmí na stejných závodech plnit funkce národního charakteru.
11. Povinnosti Sboru rozhodčích jsou popsané v Článku 159.
ČLÁNEK 150: ODVOLACÍ KOMISE – JMENOVÁNÍ
1. Odvolací komise, která se skládá z Prezidenta a nejméně dvou členů, by měla být jmenovaná pro
všechny mezinárodní závody, pokud pravidla jednotlivých disciplín neurčují jinak. Vytvoření Odvolací
komise musí být zkonzultováno s Národní federací.
2. Na FEI finále Světového poháru, FEI Mistrovství, Regionální a Olympijské hry musí být Odvolací komise
mezinárodní (tj. Prezident nebo jeden z členů musí být cizí státní příslušnosti).
3. Jmenování:
3.1. FEI (po konzultaci s technickou komisí) jmenuje Prezidenta a všechny členy Odvolací komise pro FEI
Světové jezdecké hry a Olympijské hry.
3.2. FEI (po konzultaci s technickou komisí) jmenuje Prezidenta Odvolací komise pro FEI finále Světového
poháru, FEI Mistrovství a Regionální hry.
3.3. FEI (po konzultaci s technickou komisí) jmenuje členy Odvolací komise pro FEI finále Světového poháru,
FEI Mistrovství a Regionální hry.
4. Prezident a členové Odvolací komise musí prokázat odbornost z jezdeckých závodů. Minimálně 1
(jeden) člen musí být (nebo byl) Mezinárodní rozhodčí nebo Mezinárodní technický delegát a
minimálně 1 (jeden) člen by měl znát legislativu. Mohou být vybráni z:
4.1. členů Byra, pro všechny závody, s výjimkou Mistrovství světa, Kontinentálního mistrovství, FEI finále
Světového poháru, Olympijských, Paralympijských a Regionálních her;
4.2. členů nebo bývalých členů stálých výborů;
4.3. osob ze seznamu Oficiálních představitelů FEI, aktivních nebo penzionovaných rozhodčí, komisařů,
technických delegátů, stavitelů parkúru a veterinářů;
4.4. osob hostitelské Národní federace, které mají odpovídající kvalifikaci.
5. Pokud se funkcionář jmenovaný FEI nemůže závodů zúčastnit, FEI vybere ve spolupráci s předsedou
technické komise relevantního zástupce.
6. Povinnosti Odvolací komise jsou popsané v Článku 160.
7. Pro závody CIM může být Odvolací komise jmenovaná Národní federací.
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ČLÁNEK 151: STAVITELÉ MEZINÁRODNÍCH PARKURŮ
1. FEI vede sezam Oficiálních mezinárodních, mezinárodních a mezinárodních kandidujících stavitelů
parkuru, které doporučila příslušná technická komise, po konzultaci s Národní federací.
2. Potřebné kvalifikace jsou specifikované v pravidlech jednotlivých disciplín.
3. Národní federace zasílá Generálnímu sekretáři jména a kvalifikace osob dané státní příslušnosti do věku
60 (šedesáti) let, kteří jsou prvně doporučeni příslušnou technickou komisí jako Mezinárodní kandidující
stavitelé parkuru, v souladu s požadavky v pravidlech jednotlivých disciplín.
4. Stavitel parkuru odpovídá technickému delegátovi (pokud je jmenovaný), nebo Prezidentovi sboru
rozhodčích za navržení, proměření trasy a postavení parkuru.
5. Stavitel parkuru musí oznámit Technickému delegátovi (Prezidentovi sboru rozhodčích), že parkur je po
všech stránkách v pořádku.
6. Sbor rozhodčích má právo nezačít soutěž, dokud Technický delegát nebo stavitel parkuru neoznámí, že
parkur je připravený. Poté je Sbor rozhodčích plně zodpovědný za průběh soutěže.
7. Pravidla jednotlivých disciplín mohou upřesnit potřebnou kvalifikaci stavitele parkuru, aby mohl být
jmenovaný pro různé druhy a kategorie mezinárodních závodů a orgány, které ho jmenují.
8. S výjimkou uvedenou níže, a pokud pravidla jednotlivých disciplín neurčují jinak, stavitele parkuru na
mezinárodních závodech jmenuje příslušná Národní federace/Organizační výbor.
9. Stavitelé parkuru pro FEI finále Světového poháru, FEI Mistrovství světa a Olympijské hry jsou vybráni
z FEI seznamu stavitelů parkuru a jmenováni příslušnou Národní federací/Organizačním výborem a
technickou komisí.
NÚ: ČJF má seznam stavitelů parkuru. Pro národní závody může funkci stavitele parkuru vykonávat stavitel,
který získal potřebnou kvalifikaci. Stavitelé parkuru jsou rozděleni do kategorií I., II. a III. třídy, stavitel a
národní stavitel trati. Na národních závodech v soutěžích stupně „T“, Mistrovství ČR, finále pohárů a finále
KMK musí funkci stavitele vykonávat stavitel I. třídy s platnou licencí ČJF, stavitele tratí – dle PJS.
Stavitele parkuru schvaluje na návrh Organizačního výboru (pořadatele) příslušný řídící orgán ČJF. Na
národních závodech, není-li jmenována Odvolací komise, přebírá tuto funkci Sbor rozhodčích.
ČLÁNEK 152: TECHNIČTÍ DELEGÁTI
1. FEI vede sezam technických delegátů, které jmenovala příslušná technická komise po konzultaci
s Národní federací.
2. Ustanovení týkající se technických delegátů jsou specifikované v pravidlech jednotlivých disciplín.
NÚ: ČJF vede seznam stavitelů parkuru, kteří mohou být na závodech jmenovaní technickým delegátem.
Technický delegát, který je jmenovaný pro soutěže voltiže, drezúry nebo reiningu, musí být u ČJF
registrovaný jako rozhodčí dané disciplíny. Technický delegát musí být jmenovaný pro Mistrovství ČR, finále
KMK a Finále poháru (pokud speciální pravidla nestanoví jinak). Pro ostatní národní závody, nevyžadují-li to
pravidla dané disciplíny, nemusí být technický delegát jmenovaný. Pokud je Technický delegát jmenovaný,
musí být přítomný po celou dobu závodů.
ČLÁNEK 153: TECHNIČTÍ DELEGÁTI – JMENOVÁNÍ
1. Pro závody CI a CIO není jmenování Technického delegáta povinné, pokud nestanoví pravidla
jednotlivých disciplín jinak. Jako Technický delegát může působit i Zahraniční rozhodčí, pokud ho o to
požádá Organizační výbor.
2. Jmenování Technického delegáta pro různé typy a kategorie závodů mohou určit pravidla jednotlivých
sportovních disciplín.
3. Pokud pravidla sportovních disciplín neurčují jinak, FEI (po konzultaci s technickou komisí) jmenuje
Technického delegáta, vybraného z příslušného FEI seznamu, pro:
i.

všechna FEI finále Světového poháru;

ii.

všechna FEI Mistrovství;
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iii.

každou disciplínu na Regionálních a Olympijských hrách.

NÚ: V národních soutěžích (pokud je technický delegát jmenovaný a pravidla disciplíny neurčují jinak), musí
být přítomný v areálu závodů nejpozději na technické poradě před zahájením závodů. Pokud se tato
nekoná, nejpozději dvě hodiny před zahájením první soutěže. V případě, že se technický delegát z vážných
důvodů nedostaví k výkonu své funkce, přebírá jeho kompetence hlavní rozhodčí závodů.
Na mistrovství ČR a národních soutěžích stupně „T“ (je-li jmenovaný), finále KMK a finále pohárů, musí
funkci technického delegáta u skokových soutěží vykonávat stavitel parkuru I. třídy s platnou licencí ČJF. U
ostatních disciplín dle PJS.
ČLÁNEK 154: VETERINÁRNÍ DELEGÁTI
1. Veterinární delegáti jsou navrženi Národní federací a jmenováni v souladu s Veterinárními pravidly.
2. Jmenování schvaluje Veterinární komise a provede přidělení veterinářů dle jejich zkušeností do
jednotlivých disciplín. Vede seznam veterinářů závodů.
3. Národní federace/Organizační výbor jmenuje Zahraničního veterinárního delegáta na závody CIO,
Regionální a Kontinentální hry.
4. FEI jmenuje (se souhlasem technické komise) Zahraničního veterinárního delegáta pro všechny FEI
finále Světového poháru, FEI Mistrovství a Olympijské hry.
NÚ: V národních soutěžích přebírá funkci veterinární komise nebo veterinárního delegáta službu konající
veterinář. Stálá přítomnost veterinárního lékaře je povinná pouze na závodech kategorie A, finále pohárů a
finále KMK (pokud speciální pravidla nestanoví jinak), na ostatních NZ musí pořadatel zajistit minimálně
telefonickou součinnost s nepřítomným veterinárním lékařem a s jeho souhlasem, že bude v dosahu po
celou dobu konání závodů.
ČLÁNEK 155: KOMISAŘI (STEWARDI)
1. Organizační výbor všech mezinárodních závodů musí jmenovat hlavního komisaře a přiměřený počet
komisařů, kteří mu jsou podřízení. Komisaři musí být výrazně označeni, např. visačkou, páskou, nebo
vestou a mají přístup do všech prostor uvedených v bodě 3 níže.
2. Organizační výbor je zodpovědný za všechny administrativní kroky související se jmenováním hlavního
komisaře a komisařů.
3. Po celý průběh závodů, ve všech prostorách, které spadají pod pravomoc Organizačního výboru, bude
hlavní komisař a komisaři:
i.

asistovat Sportovcům ve vedení přiměřeného tréninku;

ii.

včas zasahovat v případě možného týrání koně Sportovcem, ošetřovateli, majitelem nebo jakoukoliv
jinou osobou;

iii.

včas zasahovat, aby zabránil případnému porušení Stanov, Všeobecných pravidel nebo pravidel
jednotlivých disciplín, obecných zásad chování, slušnosti a standardů sportovní etiky;

iv.

asistovat u dopingových a zdravotních kontrol.

4. Jeden komisař musí být vždy přítomný na opracovišti, pokud je otevřené.
5. Hlavní komisař musí okamžitě nahlásit Prezidentovi sboru rozhodčích všechny neregulérnosti.
6. Hlavní komisař je povinen zaslat Generálnímu sekretáři zprávu o celkovém průběhu závodů a o
případných incidentech, které se odehrály. Kopii zprávy obdrží Technický delegát, Národní federace a
Organizační výbor závodů.
7. Hlavní komisař musí prokázat znalosti o jezdeckém sportu, zejména o disciplíně, pro kterou je
jmenovaný. Musí hovořit alespoň 1 (jednou) oficiální řečí FEI. Jeho jméno musí být uvedené v rozpisu a
programu závodů.
8. FEI vede seznam všech kvalifikovaných FEI komisařů, kteří byli doporučení svými Národními federacemi
a schváleni příslušnou technickou komisí. Hlavní komisař musí být vybraný z příslušného seznamu FEI
komisařů.
49
Všeobecná pravidla 2014

9. Kvalifikační požadavky pro FEI komisaře jsou specifikované v pravidlech jednotlivých disciplín a FEI
manuálu pro komisaře.
10. Národní federace jmenuje Generálního komisaře k zajištění komunikace s FEI. FEI vede seznam
Generálních komisařů.
11. Generální komisař musí:
i.

účastnit se seminářů pro Generální komisaře;

ii.

řídit a monitorovat práci komisařů na všech mezinárodních závodech probíhajících v jeho zemi;

12. Komisaři na závodech jsou oficiálními představiteli.
NÚ: Komisař na závodech musí mít kvalifikaci minimálně rozhodčího dané disciplíny nebo musí být ve stejné
disciplíně komisařem FEI.
ČLÁNEK 156: POSTAVENÍ A ODPOVĚDNOST OFICIÁLNÍCH PŘEDSTAVITELŮ
1. Jakýkoliv funkcionář může být vyřazený ze seznamu nebo odvolaný ze závodů orgánem, který ho zvolil,
nebo jeho Národní federací. Tento odstavec neuděluje tuto pravomoc Organizačnímu výboru. FEI
Generální sekretář může dočasně odvolat funkcionáře nebo odmítnout jmenování funkcionáře, pokud
existuje dostatečný důkaz, že funkcionář porušil FEI pravidla.
2. Každý návrh na zbavení funkce musí být oznámený Byru.
3. Návrh na odvolání musí dotyčné osobě Generální Sekretář zaslat písemně. Osoba, které se to týká,
může podat ústní/písemné odvolání proti návrhu, které posoudí příslušný orgán.
4. Všichni funkcionáři působící na mezinárodních závodech jednají jménem FEI a nenesou žádnou finanční
odpovědnost za činy, opominutí nebo rozhodnutí učiněná v dobré víře v souladu s jejich povinnostmi.
5. Agendu funkcionářů spravuje Národní federace jejich státní příslušnosti nebo pobytu. Pokud agendu
spravuje Národní federace země, ve které má funkcionář trvalý pobyt, musí souhlasit i Národní
federace, kde má státní příslušnost. Na závodech, kde je funkcionář i registrovaným Sportovcem, může
být vedený pouze u Národní federace, kde je vedený jako Sportovec.
6. Funkcionář může být vedený pouze pod jednou Národní federací. Pokud má více státních příslušností,
musí si vybrat, pod kterou Národní federací bude vedený (se souhlasem resp. Národní federace a FEI).
6.1. Změnu Národní federace schvaluje FEI a příslušná Národní federace.
6.2. Výjimečně může o Národní federaci, pod kterou bude funkcionář vedený, rozhodnout FEI (se
souhlasem funkcionáře a příslušné Národní federace).
7.

Všichni funkcionáři souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů FEI a berou na vědomí, že FEI se o tyto
údaje může dělit se třetími stranami, FEI akcionáři a organizacemi (Národními federacemi nebo
Organizačními výbory).

8. V souvislosti se sázením nesmí funkcionáři v žádném případě jednat v rozporu se zásadami fair play,
chovat se nesportovně nebo se pokusit jakkoliv ovlivňovat výsledky soutěží. Porušeními se zabývají
Kapitoly VII a VIII Všeobecných pravidel a Kapitola X Stanov.
9. Funkcionář se nemůže účastnit mezinárodních nebo národních závodů, pokud se v posledních 6
měsících před zahájením závodů účastnil tzv. nepovolených závodů. Funkcionář nebo jeho Národní
federace může toto nařčení zpochybnit a usilovat o jeho zproštění zasláním žádosti Generálnímu
sekretáři. Pokud Generální sekretář žádost zamítne, může se odvolat k FEI Právní komisi. Řízení probíhá
písemně, bez soudního stání.
NÚ: Na národních závodech jednají všichni oficiální funkcionáři závodů v souladu s pravidly a řády FEI a
národními pravidly a předpisy jménem ČJF.
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KAPITOLA VIII – PRÁVNÍ SYSTÉM
ČLÁNEK 157: PŘEDMLUVA
1. Právní systém zajišťuje:
1.1. právní pravomoci a odpovědnosti funkcionářů a orgánu určených podle Stanov, Všeobecných pravidel
a pravidel jednotlivých disciplín;
1.2. stupnici sankcí;
1.3. postup při podávání protestů proti jednání nebo chování jednotlivců nebo orgánů pod jurisdikcí FEI;
1.4. postup při odvolání k vyšší instanci proti učiněnému rozhodnutí nebo uvalení pokuty osobami
konajícími v souladu se Stanovami, Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín.
2. Před rozhodnutím o protestu nebo odvolání musí příslušný orgán prozkoumat dostupné důkazy
(písemné nebo ústní), vyslechnout všechny strany (kde to pravidla umožňují a pokud jsou všichni
k dispozici) a vzít v úvahu všechny příslušné materiály. V každém případě jde o snahu dosáhnout
spravedlivého rozhodnutí. Pokud jedna ze stran usoudí, že nespadá do kompetencí příslušného orgánu,
nebo pokud orgán sám toto zpochybňuje, musí orgán zvážit všechna pro a proti a učinit rozhodnutí, zda
je to v jeho kompetenci, ještě před tím, že bude posuzovat samotný spor.
3. Všichni Sportovci, majitelé, doprovodný personál a další osoby, které se účastní nebo využívají aktivit
FEI, přijímají právní řád a mechanismus řešení sporů (včetně odvolání k Arbitrážnímu soudu pro sport
jako k poslední instanci) jako podmínku jejich účasti na FEI aktivitách/využívání FEI benefitů.
4. Podmínky soutěží musí být stejné pro všechny Sportovce. Aby bylo tohoto stavu docíleno, může být
využita veškeré technická pomoc, včetně oficiálního nahrávání (za oficiální nahrávku se považuje
nahrávka pořízená vysílací stanicí nebo společností, najatou Organizačním výborem). Pokud by
nahrávka měla být použitá jako důkaz při podání protestu, musí být doručená v požadované lhůtě.
Pokud příslušný orgán spoléhá na video důkaz, aby změnil výsledek jakékoli soutěže poté, co byly
výsledky vyhlášeny, musí taková nahrávka obsahovat nezvratný důkaz, že původní rozhodnutí nebylo
správné. Používání videa musí být vždy v rámci předpisů, které jsou v platnosti.
NÚ: V rámci ČR platí současně Stanovy ČJF, Disciplinářní řád a ostatní „Dokumenty ČJF“. V národních
soutěžích se odvolání dle odstavce 1 podává sekretariátu příslušného krajského (oblastního) výboru, nebo
příslušným orgánům ČJF, dle Disciplinárního řádu.
ČLÁNEK 158: STŘET ZÁJMŮ
1. Střet zájmů nastává, když jednotlivec, který je jakkoliv spojovaný s FEI, je zapojený do dalších aktivit,
které by mohly mít případně vliv nebo by mohly ovlivňovat činnost jiných.
2. Střet zájmů je definovaný jako jakýkoliv osobní, profesionální nebo finanční vztah, včetně vztahu
rodinných příslušníků, který by mohl ovlivnit vykonávání činnosti nebo funkcí pro FEI.
3. Střetu zájmů je třeba se vyvarovat, kdykoliv je to možné. Nicméně, střet zájmů může být spojený se
zkušeností a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalifikaci funkcionářů. Rovnováha mezi
konfliktem a odbornými znalostmi je korigována pravidly jednotlivých disciplín.
NÚ: Vyjmenované osoby v tomto článku nesmí rozhodovat ve všech soutěžích se subjektivním
rozhodováním:


v drezúře, v drezúře ve všestrannosti a spřežení;



ve skákání při hodnocení podle stylu včetně soutěží KMK a u vodního příkopu;



ve voltiži a reiningu.

Na národních závodech nesmí startovat žádný delegovaný nebo pověřený oficiální funkcionář závodů
(rozhodčí, podpůrný rozhodčí, technický delegát, stavitel parkuru/trati, autor parkuru/trati, lékař a
veterinář závodů, hlasatel, komisař apod.).
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ČLÁNEK 159: SBOR ROZHODČÍCH – POVINNOSTI
1. Sbor rozhodčích se jako první instance zabývá všemi protesty ve znění Článku 163, které se
týkají průběhu závodů nebo jsou v přímém spojení s nimi a jsou vzneseny dle paragrafu 2 níže. Sbor
rozhodčích může o protestu rozhodnout i jako druhá instance, je-li tak určeno.
2. Sbor rozhodčích musí být k dispozici po celou dobu závodů (viz Příloha A – Trvání závodů). V této době
jsou závody pod jeho jurisdikcí.
3. Pokud se protest týká veterinárních záležitostí, pro které není jmenována Odvolací komise, Sbor
rozhodčích přizve ke konzultaci Prezidenta veterinární komise nebo Veterinárního delegáta závodů.
4. Sbor rozhodčích může uložit následující tresty a sankce:
4.1. napomenutí;
4.2. žlutou kartu – na národních závodech se nepoužívá
4.3. pokutu ve výši maximálně 5000 CHF;
4.4. vyloučit nebo diskvalifikovat Sportovce a/nebo koně ze soutěže a/nebo závodů;
4.5. automaticky diskvalifikovat koně z celých závodů, pokud opustí areál závodiště bez povolení;
4.6. vyloučit Sportovce s jedním nebo více koňmi po dobu 24 hodin od zjištění, že jeho kůň opustil bez
povolení areál závodiště;
4.7. okamžitou diskvalifikaci v závažných případech a postoupit záležitost Odvolací komisi (FEI Právní
komisi, pokud není Odvolací komise jmenovaná).
5. Rozhodnutí o udělení trestu nebo sankce musí být sděleno ústně nebo zasláno písemně postiženým
stranám. Případy, které zahrnují tresty, musí být zaznamenány Zahraničním rozhodčím.
6. Rozhodnutí Sboru rozhodčích, které učiní na místě, je konečné a závazné a není proti němu odvolání.
Jedná se například o:
6.1. rozhodnutí založená na základě věcného pozorování výkonu během soutěže nebo přidělení známek za
výkon - pokud byla shozena překážka; pokud došlo k neposlušnosti koně; pokud kůň zastavil před
překážkou nebo ji pobořil; pokud Sportovec nebo kůň upadl; pokud kůň odmítl skočit kombinaci nebo
vybočil; pokud skončil mimo časový limit; pokud způsob jízdy Sportovce vedl k udělení trestu nebo
sankce v souladu s pravidly.
6.2. vyloučení nebo diskvalifikaci koně z veterinárních důvodů, včetně jeho odmítnutí při prohlídce;
6.3. vyloučení nebo diskvalifikaci Sportovce ze zdravotních důvodů/způsobilosti soutěžit;
6.4. napomenutí (bez dalších trestů nebo sankcí);
6.5. vyloučení nebo diskvalifikaci v průběhu závodů.
7. Sbor rozhodčích musí Odvolací komisi ohlásit:
7.1. Všechny případy, které jsou mimo dosah jeho kompetencí;
7.2. Všechny případy, které jsou v jeho kompetenci, ale zaslouží přísnější trest, než může Sbor rozhodčích
uložit (viz Článek 159.4);
7.3. Všechny případy týkající se týrání koní;
7.4. Všechny případy rozhodnuté Sborem rozhodčích jako první instancí.
NÚ: pro národní závody platí Článek 157. Žlutá karta se na národních závodech neuděluje.
ČLÁNEK 160: ODVOLACÍ KOMISE – POVINNOSTI
1. Prezident a nejméně 2 (dva) členové Odvolací komise musí být k dispozici po celou dobu závodů (viz
Příloha A). Po podání protestu Sboru rozhodčích musí být Odvolací komise k dispozici jednu hodinu
poté, co Sbor rozhodčích oznámil své rozhodnutí dle Článku 159.5.
2. Odvolací komise má oprávnění rozhodnout o:
2.1. protestech proti rozhodnutí Sboru rozhodčích, s výjimkou těch uvedených ve Článku 159.6;
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2.2. protestech adresovaných Odvolací komisi nebo předaných Sborem rozhodčích;
2.3. všech případech, které sahají mimo kompetence Sboru rozhodčích;
2.4. hlášených nesrovnalostech v pasech, v souladu s Článkem 137.5.
3. V případech týkajících se veterinárních záležitostí, Odvolací komise přizve ke konzultaci Prezidenta
veterinární komise nebo Veterinárního delegáta závodů.
4. Odvolací komise může uložit následující tresty a sankce:
4.1. napomenutí;
4.2. pokutu v maximální výši 10 000 CHF a odhad nákladů;
4.3. vyloučit nebo diskvalifikovat Sportovce/koně ze soutěže a závodů;
4.4. automaticky diskvalifikovat koně z celých závodů, pokud opustí areál závodiště bez povolení.
5. Odvolací komise musí ohlásit Generálnímu sekretáři k předání na FEI Právní komisi:
5.1. Všechny případy, které jsou mimo dosah jejích kompetencí;
5.2. Všechny případy, které jsou v její kompetenci, ale zaslouží přísnější trest, než může Odvolací komise
uložit (viz Článek 160.4);
6. Rozhodnutí Odvolací komise o odvolání proti rozhodnutí Sboru rozhodčích je vždy konečné a závazné.
ČLÁNEK 161: FEI PRÁVNÍ KOMISE
1. Pravomoci FEI Právní komise určují Stanovy (viz Článek 38).
2. FEI Právní komise může uložit následující tresty nebo delegovat uložení na FEI Generálního sekretáře
nebo FEI Právní oddělení:
2.1. Napomenutí;
2.2. Pokutu ve výši úměrné závažností porušení nebo v souladu se stanovenou výší pokut za určitý
přestupek;
2.3. Diskvalifikaci Sportovce/koně ze soutěže nebo závodů;
2.4. Pozastavení činnosti orgánu na jakoukoliv dobu;
2.5. Pozastavení činnosti jednotlivce nebo koně na jakoukoliv dobu nebo celoživotní zastavení činnosti;
2.6. Dočasné pozastavení činnosti nebo jiné předběžné opatření, dokud není učiněno v případu konečné
rozhodnutí.
NÚ: funkci Právní komise vykonává v ČJF Disciplinární komise volená konferencí ČJF.
ČLÁNEK 162: ARBITRÁŽNÍ SOUD PRO SPORT (CAS)
1. Arbitrážní soud pro sport (CAS) má pravomoc ukládat sankce ve stejném rozsahu jako FEI Právní
komise.
2. CAS může uložit přísnější tresty než ty, které uložila první instance, za předpokladu, že jsou v mezích
pokutové pravomoci orgánu, od kterého je podáno odvolání k CAS.
NÚ: Funkci CAS vykonává v ČJF výkonný výbor ČJF.
ČLÁNEK 163: PROTESTY
1. Protesty je možné podat proti osobě nebo subjektu vykonávajících jakoukoliv funkci na mezinárodních
závodech, nebo jinak podléhajících pravomoci FEI, např. pro nedodržení Stanov, Všeobecných pravidel,
pravidel jednotlivých disciplín, porušení společných zásad chování, slušnosti, standardů sportovního
chování, ať už v průběhu nebo v souvislosti s mezinárodními závody nebo kdykoliv jindy.
2. Protesty může podat pouze Prezident Národní federace, oficiální funkcionář, vedoucí družstva, nebo,
není-li vedoucí družstva, Odpovědná osoba nebo veterinář družstva starající se o koně, kteří se účastní
závodů. Protesty týkající se týrání koní může podat jakákoliv osoba nebo orgán.
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3. Není-li uvedeno jinak, protest musí být podaný před koncem období pravomoci orgánu, který má
kompetence k projednání příslušného protestu. To platí i v případě, že osoba nebo subjekt podávající
protest není přítomna na závodech. Příslušný orgán nemá pravomoc vyslechnout protest předtím, než
je složená požadovaná záloha/poplatek.
4. Protesty v následujících případech mohou být podané pouze u Sboru rozhodčích:
4.1. Protesty týkající se způsobilosti Sportovce nebo koně na určitých závodech nebo podmínek kolbiště.
Tyto protesty musí být podány nejpozději 30 (třicet) minut před zahájením dané soutěže.
4.2. Protesty týkající se překážek, nebo plánu nebo délky kurzu pro skokové soutěže nebo překážkovou část
v soutěžích spřežení. Tyto protesty musí být podány nejpozději 15 (patnáct) minut před začátkem
soutěže.
4.3. Protesty týkající se překážek v cross-country či kurzu ve všestrannosti nebo maratonu či překážek
v soutěžích spřežení, nebo kurzu Endurance. Tyto protesty musí být podány nejpozději do 18:00 v den
předcházející začátku soutěže.
4.4. Protesty týkající se nesrovnalostí nebo incidentů během soutěže nebo výsledků soutěže. Tyto protesty
musí být podány nejpozději do 30 (třiceti) minut po vyhlášení výsledků příslušného soutěže.
4.5. Protesty týkající se postupů při uplatňování FEI pravidel. Tyto protesty musí být podány nejpozději do
30 (třiceti) minut po oznámení uplatnění takového pravidla.
4.6. Podání protestu Sboru rozhodčích v příslušné časové lhůtě ve věcech uvedených v předchozích
odstavcích, je předpokladem pro právo na odvolání k Odvolací komisi.
5. Protesty týkající se jiných záležitostí, než je uvedené ve bodu ad 4, musí být podány Odvolací komisi
(pokud není jmenovaná, pak Sboru rozhodčích).
6. Protesty týkající se záležitostí, ke kterým nedošlo přímo v průběhu závodů, nejsou v přímé souvislosti
s mezinárodními závody a které nebyly před ukončením závodů známé, musí být podány FEI Právní
komisi přes Generálního sekretáře. Takové protesty musí být podány nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po
skončení závodů. Případ se považuje za přímo související se závody, pokud k němu dojde během cesty
na závody nebo po příjezdu, a to včetně období karantény, tréninku nebo aklimatizaci.
7. Všechny protesty musí být podané v písemné formě, podepsané oprávněnou osobou ve smyslu Článku
163.2. V případě, že existují podpůrné důkazy, včetně jmen svědků, měly by tyto být přiložené.
8. Protesty uplatňované u Sboru rozhodčích a Odvolací komise musí být předložené ve stanovené lhůtě
Prezientovi Sboru rozhodčích nebo Prezidentovi Odvolací komise, v některých případech s příslušným
poplatkem. Protesty uplatňované u FEI Právní komise musí být zaslané ve stanovené lhůtě společně s
dokladem o zaplacení příslušného poplatku.
9. Generální sekretář se může za zvláštních okolností (dle jeho uvážení) podat FEI Právní komisi protest
proti jakékoli osobě nebo subjektu na popud jiné osoby nebo z vlastního podnětu, bez placení poplatků.
10. Každá osoba podávající protest by měla, pokud je to možné, zabezpečit svědky a jakékoliv důkazy, a
buď přivést před příslušný orgán, nebo od nich získat písemné svědectví, řádně podepsané, spolu s
jejich jmény a adresami. Při uplatňování protestu u FEI Právní komise jsou tyto požadavky zaneseny ve
vnitřních předpisech FEI Právní komise.
11. Zahraniční rozhodčí, Technický delegát, Veterinární delegát a Zahraniční veterinární delegát musí
oznámit Generálnímu sekretáři všechny činy nebo opomenutí, které vedly k podání protestu.
NÚ: V národních soutěžích je poplatek za podání protestu 200 Kč.
ČLÁNEK 164: ZPRÁVA
1. Funkcionáři jsou povinni odeslat hlášení Generálnímu sekretáři po ukončení závodů, v souladu se
Všeobecnými pravidly a pravidly jednotlivých disciplín. V hlášení musí být i záznam o protestech a
událostech k nim vedoucím.
2. FEI postihuje neodeslání hlášení, nejprve napomenutím, posléze pozastavením činnosti funkcionáře,
dokud nebudou chybějící hlášení dodána na FEI.
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ČLÁNEK 165: ODVOLÁNÍ
1. Odvolání může podat jakákoliv osoba nebo subjekt s oprávněným důvodem proti jakémukoli
rozhodnutí přijatému ze strany osoby nebo orgánu oprávněného podle Stanov, Všeobecných pravidel,
nebo pravidel jednotlivých disciplín, a to takto (viz bod 2 níže):
1.1. k Odvolací komisi (nebo FEI Právní komisí, pokud není Odvolací komise) proti rozhodnutí Sboru
rozhodčích;
1.2. k FEI Právní komisí proti rozhodnutí Odvolací komise nebo jiné osoby či orgánu;
1.3. k CAS proti rozhodnutí FEI Právní komise. Osoba nebo orgán podávající tento protest musí informovat
Generálního sekretáře a poskytnout mu kopie dokumentů týkajících se případu.
2. Odvolání nelze podat:
2.1. Proti rozhodnutí Sboru rozhodčích v případech uvedených v Článku 159 ad 1 – 4 (nebo v případech
týkajících se kolbiště, překážek nebo trati pokud není jmenována Odvolací komise);
2.2. Proti rozhodnutí Odvolací komise týkajících se odvolání proti rozhodnutí Sboru rozhodčích;
2.3. Pokud není na místě Odvolací komise, proti rozhodnutí, které udělala FEI Právní komise a týkají se
odvolání proti rozhodnutí Sboru rozhodčích.
3. Odvolací komise musí odvolání obdržet v písemné formě, podepsané a podložené písemnými důkazy
nebo svědectvím jednoho nebo více svědků. Odvolání musí být podané nejpozději do 1 (jedné) hodiny
od rozhodnutí Sboru rozhodčích.
4. Pokud není jmenována Odvolací komise, FEI Právní komise musí odvolání obdržet v písemné formě,
podepsané a podložené písemnými důkazy nebo svědectvím jednoho nebo více svědků. Odvolání musí
být podané nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po ukončení závodů. V případě soutěží je právo na odvolání
omezeno otázkou způsobilosti Sportovce a koně a je záležitostí výkladu pravidel jednotlivých disciplín.
5. Odvolání k FEI Právní komisi musí být podané Generálnímu sekretáři a podepsané odvolatelem nebo
jeho oprávněným zástupcem a podložené písemnými důkazy nebo svědectvím nebo přítomností
jednoho či více svědků u určeného slyšení a musí být doručené na FEI právní komisi do 30 (třiceti) dnů
od data, kdy FEI Právní komise odeslala rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.
6. Odvolání k CAS musí být odesláno spolu s podpůrnými důkazy na sekretariát CAS dle procesních
pravidel CAS:
6.1. Tak, aby bylo u CAS do 30 (třiceti) dnů od data, kdy Generální sekretář obdržel od FEI Právní komise
zprávu, že rozhodnutí obdržela Národní federace a Odpovědná osoba;
6.2. Kopie dokumentů týkajících se odvolání musí být současně zaslaná Generálnímu sekretáři.
NÚ: Všechna odvolání na úrovni ČJF jsou řešená podle Disciplinárního řádu ČJF
ČLÁNEK 166: POPLATKY
1. Protesty a odvolání podávané Sboru rozhodčích a Odvolací komisi jsou zpoplatněné poplatkem FEI,
který odpovídá 150 CHF.
2. Protesty a odvolání podávané FEI Právní komisi jsou zpoplatněné poplatkem FEI, který odpovídá 500
CHF.
3. Protesty poukazující na týrání koní nejsou zpoplatněné.
4. Příslušný orgán zahájí jednání až po zaplacení poplatku.
NÚ: Poplatky na NZ ČJF musí být uhrazeny prostřednictvím Organizačního výboru závodů na účet ČJF Praha.
ČLÁNEK 167: ZÁZNAMY PROTESTŮ, ODVOLÁNÍ A POKUT
1. Zahraniční rozhodčí (Technický delegát na závodech všestrannosti) musí uvést ve své zprávě FEI
všechny protesty podané Sboru rozhodčích. Stejně tak musí uvést všechna rozhodnutí a uložené
pokuty.
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2. Prezident Odvolací komise musí podat hlášení FEI o všech protestech a odvoláních, které Odvolací
komise obdržela. Stejně tak musí uvést všechna rozhodnutí a uložené pokuty.
3. Generální sekretář (nebo jeho zástupce) je zodpovědný za:
i.

Odeslání záznamu o uložených žlutých kartách;

ii.

Záznam řízení FEI Právní komise a rozhodnutí CAS;

iii.

Oznámení rozhodnutí příslušných orgánů, včetně data, osobám, kterých se to týká;

iv.

Zveřejnění těch rozhodnutí, která musí být zveřejněná a u kterých to uzná za vhodné;

v.

Zpracování zpráv od funkcionářů závodů.

ČLÁNEK 168: PLATNOST PŘIJATÝCH ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí jsou platná od okamžiku ústního nebo písemného oznámení dotčeným stranám, pokud je
možné za daných okolností rozhodnutí oznámit. Jinak jsou rozhodnutí platná od data uvedeného orgánem
nebo osobou oprávněnou rozhodnutí provést.
ČLÁNEK 169: TRESTY
1. Při rozhodování o výši trestu, který bude uložen, by měly být zváženy následující faktory:
1.1. Zda čin nebo opomenutí vede k nepřiměřené výhodě viníka nebo Sportovce;
1.2. Zda čin nebo opomenutí má za následek materiální znevýhodnění jakékoli jiné osoby nebo orgánu;
1.3. Zda čin nebo opomenutí má za následek týrání koní;
1.4. Zda čin nebo opomenutí má vliv na důstojnost nebo čest jakékoli osoby zapojené do sportu;
1.5. Zda čin nebo opomenutí je podvodem, násilím, zneužíváním nebo podobným trestným činem;
1.6. Zda čin nebo opomenutí je úmyslným jednáním;
2. Ústní nebo písemné varování je vhodné v případech méně závažných porušení spáchaných neúmyslně a
bez výrazných následků.
3. Uložení pokuty je vhodné zejména v případech, kdy viník jednal z nedbalosti.
4. Diskvalifikace je na místě, pokud je tak určeno ve Stanovách, Všeobecných pravidlech nebo pravidlech
jednotlivých disciplín, nebo v případě, že okolnosti vyžadují okamžitou akci.
4.1. Diskvalifikace ze soutěže znamená, že Sportovec /kůň (a to i v případě, že změní vlastníka) jsou
vyškrtnuti ze startovní listiny a výsledkové listiny a propadnutí případné finanční odměny za výhru.
4.2. Diskvalifikace ze závodů znamená, že Sportovec /kůň (a to i v případě, že změní vlastníka) se nemohou
dále účastnit závodů a může se vztahovat (mimo uvedeného ad 4.1.) i na propadnutí finančních cen
získaných v předchozích soutěžích na daných závodech, pokud tak určují Stanovy, Všeobecná pravidla
a pravidla jednotlivých disciplín.
5. Pozastavení nebo trvalé ukončení činnosti FEI Právní komisí nebo případně FEI Generálním sekretářem
je vhodné uvalit v případech úmyslného nebo velmi nedbalého porušení. V některých případech může
být pozastavení nebo trvalé ukončení činnosti automatické, v souladu se Stanovami, Všeobecnými
pravidly a pravidly jednotlivých disciplín.
5.1. Pozastavení nebo trvalé ukončení musí být na určené časové období, a během této doby se osoba, kůň
nebo orgán nesmí účastnit soutěží nebo závodů jako Sportovec, kůň nebo funkcionář a nesmí být
organizátorskou součástí jakýchkoliv závodů pod jurisdikcí FEI nebo Národní federace, v souladu se
Stanovami, Článek 41.
5.2. Při rozhodování o tom, zda uvalit pozastavení činnosti, by příslušný orgán měl vzít v úvahu závažnost
přestupku tak, aby bylo dosaženo spravedlivého trestu.
6.
6.1. Bez ohledu na ustanovení uvedená v bodech 3 až 5 výše, budou pokuty nebo jiné sankce stanovené
v pravidlech EADCM a FEI antidopingových pravidel pro Sportovce aplikované v případech, které pod
tyto pravidla spadají.
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6.2. Týrání koní v jakékoliv podobě (abnormální senzibilizace nebo znecitlivění končetin, zakázané
tréninkové metody atd.) bude mít za následek pokutu až do výše 15 000 CHF a/nebo pozastavení
činnosti v rozmezí od 3 (tří) měsíců až doživotně.
6.3. Nekorektní chování vůči funkcionářům závodů nebo jiným osobám (sportovcům, novinářům, veřejnosti
atd.) bude mít za následek pokutu ve výši 200-1 000 CHF a/nebo pozastavení činnosti v rozmezí od 3
(tří) do 12 (dvanácti) měsíců.
6.4. Podvod, násilí nebo jiný čin definovaný podle národních zákonů jako kriminální bude mít za následek
pokutu ve výši 1 000-15 000 CHF a/nebo pozastavení činnosti minimálně po dobu 1 (jednoho) měsíce
až doživotně.
7. V případě trestných činů ad 6.2 a 6.3 a činů méně závažné povahy a/nebo v případech specifikovaných
v pravidlech jednotlivých disciplín a/nebo jak je uvedeno v Článku 140:
7.1. Prezident Sboru rozhodčích, Prezident Odvolací komise, hlavní komisař nebo Technický delegát musí
uvědomit Odpovědnou osobu během závodů, že dostane žlutou kartu. Pokud po přiměřeném úsilí není
možné informovat Sportovce o tom, že obdržel žlutou kartu, musí být vyrozuměný písemně do 14
(čtrnácti) dnů po závodech.
7.2. Pokud stejná Odpovědná osoba dostane ještě jednu žlutou kartu na stejných nebo jiných
mezinárodních závodech během období jednoho roku od obdržení první žluté karty, bude jí
automaticky pozastavena činnost na dobu 2 (dvou) měsíců od oficiálního oznámení Generálním
sekretářem.
8. Uložená sankce může být kombinací pokuty, pozastavení činnosti nebo diskvalifikace. Výše pokuty a
trvání pozastavení činnosti je rozhodnuto podle pokynů uvedených ad 6 výše a v závislosti na případu.
9. Všechny pokuty uložené podle právního řádu jsou splatné FEI, nikoliv Organizačnímu výboru nebo
jinému subjektu. Každému, kdo nezaplatil pokutu do 30 (třiceti) dnů od obdržení výzvy k platbě bude
automaticky pozastavena činnost, dokud pokuta nebude zaplacena. Pokud Pokuta není zaplacena do 90
(devadesáti) dnů od data vystavení, budou k ní automaticky účtovány úroky na konci každého měsíce
ve výši 10 % z původní částky. Pokud je pokuta omylem (neúmyslně) zaplacena Organizačnímu výboru
nebo jiné osobě, musí být dodatečně převedena na FEI.
10. Rozhodnutí FEI Právní komise může také uložit neúspěšným účastníkům úhradu nákladů na soudní
řízení ve výši 500–7 500 CHF. Kromě toho, účastníkovi řízení může být uložena náhrada další nákladů,
které nepřesáhnou 10 000 CHF, pokud by náklady na řízení, které nese FEI, byly navýšeny
prodlužováním nebo narušením jednání, procesu a schvalovacích postupů atd. V zájmu spravedlnosti,
náklady na FEI jakéhokoli jednání, které se koná ve spojení s jinými slyšeními nebo s administrativními
zasedáními FEI Právní komise, budou kalkulována samostatně.
NÚ: Sazby pokut podle tohoto Článku jsou na národních závodech ukládány v Kč ve vztahu 1 ku 1 vzhledem
k sazbám uvedeným v CHF a CZK podle Disciplinárního řádu ČJF.
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PŘÍLOHA A – DEFINICE
Abuse of Horse, hrubost ke koni: „Hrubostí ke koni" je myšlen čin, jehož výsledkem je nebo
pravděpodobně může být způsobení bolesti nebo zbytečné nepohodlí koni. Zahrnuje některý z následujících
případů:
-

Nadměrné švihání nebo bití koně

-

Užívání přístrojů, které koni způsobují elektrické šoky

-

Nadměrné či opakované používání ostruh

-

Škubání (koně v hubě) udidlem nebo jiným zařízením v hubě koně

-

Soutěžení se zřetelně vyčerpaným, kulhajícím nebo zraněným koněm

-

Barování koně

-

Abnormální zvýšení nebo snížení citlivosti kterékoliv části těla koně

-

Ponechání koně bez dostatku potravy, tekutin nebo pohybu

-

Použití jakéhokoliv zařízení, které způsobuje bolest koni při poboření překážky

Athlete, Sportovec: Osoba účastnící se závodů FEI jako jezdec
Athlete Living Abroad, Sportovec žijící v zahraničí: Sportovec, který žije víc jak 6 měsíců v roce v cizí,
hostitelské zemi.
Caribbean Islands, Karibské ostrovy: Anguilla, Antigua, Aruba , Bahamas , Barbados , British Virgin Islands,
Cayman Islands, Cuba, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat,
Netherlands Antilles, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts-and-Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint
Vincent-and-the-Grenadines, Trinidad-and-Tobago, Turks-and-Caicos Islands, United States Virgin Islands.
Central America, Střední Amerika: Sedm států Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, a Panama
Category, kategorie: Skupina soutěžících, pro kterou je organizována určitá soutěž nebo závod.
Championship (CH), mistrovství: Závody organizované pro každou disciplínu NF, z definovaného
geografického území, viz čl.
Children, děti: Soutěžící, kteří se smějí zúčastnit FEI soutěží pro děti, ti, kteří v dané roce dosáhnou 12 let a
nepřekročí v daném roce 14 let věku.
Competition, soutěž: Odkazuje na každou jednotlivou třídu, které se může soutěžící účastnit podle svých
možností a bude v ní oceněn podle výsledků.
Concours Complet d’Equitation (CC), závody ve všestrannosti: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně
určené disciplině všestrannost.
Concours d’Attelage (CA), závody spřežení: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně určené disciplíně
spřežení.
Concours d’Vytrvalost (CE), závody v endurance: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně určené
disciplíně vytrvalost.
Concours de Dressage (CD), závody v drezúře: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně určené disciplíně
drezura.
Concours de Reining (CR), závody v reiningu: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně určené disciplíně
reining.
Concours de Saut d’Obstacles (CS), skokové závody: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně určené
disciplíně skoky.
Concours de Voltige (CV), závody ve voltiži: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně určené disciplíně
voltiž.
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Concours International Combiné (CIC), kombinované jednodenní závody: Závody, ve kterých jsou soutěže
výhradně určené jednodenním mezinárodním závodům.
Concours International (CI), mezinárodní závody: Mezinárodní závody všech disciplín, viz čl. 102.
Concours International Mineur (CIM), malé mezinárodní závody: viz příloha E).
Concours International Offciel (CIO), oficiální mezinárodní závody: viz čl. (.) 103.
Concours Hippique (CH), jezdecké závody: Závody se zařazenými soutěžemi z více než jedné disciplíny.
Concours National (CN), národní závody: Národní závody
Concours Para-Equestrian (CPE), závody Para-jezdectví: Závody, ve kterých jsou soutěže výhradně určené
pro jezdce s postižením.
Discipline, disciplina: Jezdecká disciplína schválená shromážděním jako: drezura, skoky, voltiž,
všestrannost, spřežení, vytrvalost,voltiž, reining a Para jezdectví.
Disqualification, diskvalifikace: Pokud pravidla disciplín neuvádějí jinak, diskvalifikace znamená, že jezdec
a/nebo kůň jsou diskvalifikováni z příslušné soutěže, nebo z kterékoliv další soutěže daných závodů.
Diskvalifikace může být udělena zpětně.
Elimination, vyloučení: Pokud pravidla disciplín neuvádějí jinak, znamená to, že jezdec a/nebo kůň
nemohou pokračovat v příslušné soutěži a/nebo v kterékoliv další soutěži závodů.
Event, závody: Úplné setkání "Show", "mistrovství" nebo "hry". Závody mohou být organizovány v jedné
nebo více disciplínách.
FEI-named Series, FEI série: Jsou série, kde má FEI vyhrazena práva využití médií ve všech jejich formách,
stejně jako sponzorství, sázení, marketingových práv.
FEI Recognition Card, FEI identifikační karta: Průkazný dokument, Národní pas vydaný FEI/NF a povinný
(zde to je FEI pas) pro každého koně přihlášeného na všechny soutěže CNs nebo CIMs (viz příloha E) i v cizí
zemi (viz Všeobecná pravidla čl. 139.2) a všechny koně přihlášené na CIs, CIOs, FEI Mistrovství, Regionální,
Olympijské a Para olympijské hry konané doma nebo v zahraničí.
Horse, kůň: Označuje též pony, jestliže smysl textu článku není výslovně jiný. Kůň musí být zrozen z klisny.
Judge, rozhodčí: Člen sboru rozhodčích, který dohlíží nad soutěží nebo závody, viz Článek 144.
Junior, junior: Sportovec, který v daném roce překročí 14 let a nepřekročí 18 let věku.
Lessee, nájemce: Osoba nebo skupina, která užívá a má v držení zapůjčený majetek (např. koně).
Official, funkcionář: Osoba jmenovaná FEI nebo organizačním výborem, a/nebo NF k výkonu přesně
definovaných povinností na FEI soutěžích.
Organiser or Organising Committee (OC), organizátor nebo organizační výbor: Organizační skupina,
společnost, orgán nebo osoba, která je uznaná NF a způsobilá vykonávat řídící činnost na závodech.
Owner, majitel: Osoba nebo spolek, který má majetkový zájem na celém nebo části jednoho nebo více
koní.
Period of an Event, trvání závodů: je počítáno hodinu před zahájením první kontroly koní, týká se každé
disciplíny, do půl hodiny po vyhlášení posledních celkových výsledků disciplíny, není-li uvedeno ve
sportovních pravidlech, resp. pravidlech disciplíny uvedeno jinak.
Na OH (se) je doba trvání závodů (je) úměrná pobytu stanovenému Mezinárodním olympijským výborem.
Na Para -OH (se) je doba trvání závodů (je) úměrná pobytu stanovenému Mezinárodním Para-olympijským
výborem.
Phase, fáze: Zde je odkazováno na samostatnou část závodu, která vede i s jinými k dosažení celkové
klasifikace.
Pony Rider, jezdci na pony: Soutěžící, který se může zúčastnit soutěží FEI pro jezdce na pony -v disciplínách
skoky, všestrannost a drezura a který v daném roce dosáhne 12 let a nepřesáhne 16 let věku.
Protective Headgear, ochranná přilba: odpovídající přilba nebo pokrývka hlavy, která je v souladu s
příslušnými mezinárodními testovacími standardy.
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Report, zpráva: oficiální zpráva o skutečnostech, incidentech, rozhodnutích, námitkách, upozorněních,
trestech, a/nebo o jakýchkoliv podstatných otázkách, které vznikly během závodů nebo v přímé souvislosti
se závody.
Round, kolo: Označuje dvě nebo více stejných nebo podobných dílčích soutěží., např. parkurů, drezurních
úloh atp., jako části jedné soutěž.
Schedule, rozpis: oficiální formulář schválený FEI, který obsahuje informace týkající se závodů, včetně
datumů, místa konání závodů, data přihlášek, disciplín a soutěží, programu, národností a dalších.
Series, seriál: Počet mezinárodních soutěží vypsaných jako jednotlivé závody, jejichž výsledky vedou k
výsledné klasifikaci nebo kvalifikaci koně a/nebo soutěžícího pro finální závod nebo cenu. Všechny seriály
musí být schváleny Byrem a příslušné NF.
Sport Rules, pravidla: Pravidla jednotlivých sportovních disciplín, Veterinární pravidla, pravidla dopingová a
kontrly medikace, Antidopingová pravidla pro Sportovce, Olympijská a para olympijská pravidla, v souladu
se Stanovami.
Young Rider, mladý jezdec: Soutěžící, který se může zúčastnit soutěží FEI pro mladé jezdce, dosáhne-li od
počátku daného roku 16 let a nepřesáhne-li v daném roce 21 let věku. Další podmínky jsou stanoveny v
kapitolách všeobecných pravidel, která jsou definována Stanovami.
Unsanctioned Event, nepovolené závody: Závody a/nebo soutěž, které nejsou publikované v oficiálním
kalendáři nebo povolené FEI.
Warning, varování: Slovní, nebo písemné ostré doporučení orgánu nebo osoby, a možných budoucích
následků, které se přihodí, pokud napomenutí není akceptováno.
Vyšší moc: Událost, nebo okolnost vyplývající, nebo připadající k dějům, událostem, nebo nehodám, které
nejsou rozumně předvídatelné a které jsou mimo rozumnou kontrolu, a kterým nemohlo byt rozumně
zabráněno.
Napomenutí : Slovní, nebo písemné ostré doporučení orgánu nebo osoby, a možných budoucích následků,
které se přihodí, pokud napomenutí není akceptováno.
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PŘÍLOHA B – OLYMPIJSKÁ CHARTA: PRAVIDLO 40 A PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ
V platnosti od 8. července 2011
PRAVIDLO 40 – KVALIFIKAČNÍ KODEX
Olympijských her se může zúčastnit závodník, trenér, instruktor nebo jiný funkcionář, který se podřídí
Olympijské chartě, včetně kvalifikačních podmínek stanovených Mezinárodním Olympijským Výborem
(MOV) a pravidlům příslušné mezinárodní federace (MF), schváleným MOV; závodník, trenér, instruktor
nebo jiný funkcionář musí být přihlášený svým Národním Olympijským Výborem (NOV). Tyto osoby musí:
-

respektovat ducha fair play a zásady nepoužití násilí a chovat se podle toho, a

-

respektovat a dodržovat po všech stránkách Světový antidopingový kodex.

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K PRAVIDLU 40
1. Každá MF stanoví kvalifikační kritéria pro svůj sport v souladu s Olympijskou chartou. Tato kritéria
předkládá ke schválení výkonnému výboru MOV.
2. Aplikace kvalifikačních kritérií přísluší MF, národním federacím v nich sdruženým a NOV podle oblastí
jejich odpovědnosti.
3. Bez souhlasu výkonného výboru MOV nesmí žádný závodník, trenér, instruktor ani funkcionář na
olympijských hrách dovolit, aby po dobu trvání olympijských her jeho osoba, jméno, vyobrazení nebo
sportovní výkony byly využívány k reklamním účelům.
4. Přihláška nebo účast Sportovce na Olympijských hrách nesmějí být podmíněny žádnou finanční
protihodnotou.
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PŘÍLOHA C - OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI
Musí být odevzdané zpět na FEI společně se „záznamem o výsledcích“:
Na FEI Světová mistrovství v den určený k odevzdání nominálních přihlášek.
Na Olympijské hry v den určený k odevzdání nominálních přihlášek na Hry (viz FEI Olympijská pravidla).
Podepsaný, který plní funkci Prezidenta Národní federace _______________________________ tímto
prohlašuje, že dvojice, Sportovec a kůň, níže uvedení mají potřebné zkušenosti a kvalifikaci k účasti na
jezdeckých závodech na Olympijských hrách / FEI mistrovství světa, na které jsou přihlášení, a že jejich
výkony plně vyhovují požadavkům určeným v pravidlech.

Kvalifikovaná dvojice
SPORTOVEC
Příjmení a první jméno
maximálně dvojnásobek
soutěžících a koní povolených a
pozvaných na FEI Mistrovství
(článek 121.7.2)

KONĚ
Jméno a číslo pasu
věk, barva, pohlaví, plemeno,
plemenná kniha, registrační
číslo a jméno otce a matky,
jsou-li známy, registrační číslo v
plemen. knize

Datum:
Podpis Prezidenta Národní federace
Razítko NF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificate of capability
To be returned to the FEI accompanied by a "Record of Results" not later than:
For FEI World Championships, the date corresponding to the nominated entries;
For Olympic Games, the date corresponding to the nominated entries for the Games (see FEI Olympic
Regulations).
The undersigned, acting as President of the National Federation of __________________ hereby declares
that the combinations, Athletes and Horses mentioned below have the required experience and
qualifications to take part in the Equestrian Events at the Olympic Games/FEI World Championships for
which they have been entered, and that their performances comply entirely with the standards as set forth
in the Sport Rules.
Qualified Combinations
ATHLETES
Surnames & first names
(maximum of double the
number of Athletes &
Horses allowed to be sent to
FEI Championships)

HORSES
Names & Passport No.
(age, colour, sex, breed, Stud
book Registration number &
names of sire & dam if known)
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PŘÍLOHA D – ČLÁNEK 108, ROZPIS KONÁNÍ MISTROVSTVÍ
Viz originální pravidla FEI
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PŘÍLOHA E – ZÁVODY CIM
DISCIPLÍNA

ÚROVEŇ

Skoky (senioři)

CSI* & CSI**

Skoky (Y, J, P, Ch, V)

CSI Y, J, Ch, V, Am – Kategorie B

Všestrannost

CCI* & CCI**, CIC1* & CIC**

Drezúra

CDI* & CDI**

Drezúra (Y, J, P, Ch, V)

CDI Y, J, Ch, P, YH

Spřežení

CAI -Kategorie B

Vytrvalost

CEI*& CEI**

Voltiž

CVI* & CVI**

Reining

Parajezdectví

CRI* & CRI**
CRI Y, J, Ch
CPEDI*, CPEDI**, CPEDIM & CPEAI
CPEI Y, J & Ch
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PŘÍLOHA F – ETICKÝ KODEX FEI
Chceme uznat zájmy všech článků jezdectví včetně národních federací, jezdců, vlastníků, organizátorů,
pořadatelů, sponzorů a samotné FEI, podporovat jejich harmonickou spolupráci a formulovat společný
závazek olympijskému ideálu.
Dosažení tohoto cíle a představa jezdeckého sportu jsou závislé na respektu následujících etických principů,
které jsou slučitelné s udržováním hodnot, ducha a ideálů jezdeckého sportu a jeho součástí v olympijském
duchu. V důsledku toho všichni účastníci jezdeckého sportu, včetně (ale ne především a nejenom) jezdců a
jejich pomocníků, majitelů, organizátorů, úředníků, sponzorů a dobrovolníků FEI i zaměstnanců, zavazují
respektovat a být zavázáni po celou dobu platnými pravidly.
A. Důstojnost
1. Ochrana důstojnosti lidských i koňských sportovců je základní požadavek jezdectví.
2. Nesmí zde být žádná diskriminace mezi jezdci na základě rasy, pohlaví, etnického původu, náboženství,
filozofického nebo politického názoru, rodinného stavu či dalších důvodů.
3. Dopingové praktiky všech stupňů jsou přísně zakázány. Opatření proti dopingu v koňských
antidopingových a kontrolovaných lékařských předpisech a FEI antidopingových pravidlech pro jezdce
budou úzkostlivě sledovány.
4. Všechny formy týrání jezdců, ať už fyzické, profesionální, nebo sexuální, a jakékoli fyzické nebo duševní
poškozování účastníků jsou zakázány.
5. Všechny formy účasti, nebo podpora pro sázení na Olympijských hrách a všechny formy propagace
sázení vztahující se k Olympijským hrám jsou zakázány.
6. Také, v souvislosti se sázením, účastníci na Olympijských hrách a FEI akcích nesmí jakýmkoli způsobem
porušit principy fair play, ukázat nesportovní chování nebo se pokusit ovlivnit výsledky soutěže v
rozporu se sportovní etikou.
7. Složky FEI zaručí jezdcům podmínky bezpečí, pohody a zdravotní péče příznivé pro jejich duševní a
fyzickou rovnováhu.
B. Bezúhonnost
1. Představitelé FEI nesmí přímo nebo nepřímo získávat, přijímat nebo nabízet jakékoli formy osobní
odměny nebo provize, ani skrytý prospěch nebo službu jakéhokoli druhu, spojené s organizací FEI
závodů, která není částí oficiálního vyjednávání nebo není stanovena ve smlouvě s organizátorem nebo
organizačním výborem.
2. Pouze dárky nízké hodnoty mohou být, v souladu s místními zvyky, dány nebo přijaty členy FEI,
dobrovolníky FEI nebo zaměstnanci FEI nebo členu organizačního výboru závodů FEI jako známka
respektu nebo přátelství. Všechny jiné dary musí být předány organizaci, jejíž je příjemce členem.
3. Pohostinnost, projevena organizačním výborem FEI závodů dobrovolníkům, zaměstnancům a členům
FEI, stejně jako osobám, které je doprovázejí, nesmí přesáhnout normy platné v hostující zemi.
4. Konfliktu zájmů, ať už skutečným, nebo které tak mohou být vnímány, je třeba se vyhnout.
5. Dokonce i výskyt nevhodného chování by měl být považován za poškození pověsti FEI a mělo by se mu
tedy vyhýbat.
6. Složky FEI nesmí být ve spojení s organizacemi, firmami nebo lidmi, jejichž aktivity nebo pověst je v
rozporu s pravidly stanovenými v současném kodexu
C. Dobré řízení a zdroje
1. Základní obecná pravidla dobrého řízení FEI, zejména průhlednost, zodpovědnost a odpovědnost musí
být respektována všemi složkami FEI.
2. Zdroje dostupné členům a zaměstnancům FEI mohou být použity pouze pro účely FEI.
3.
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3.1. Příjem a výdaje FEI budou zaznamenány v jejich účtech, které musí být udržovány podle všeobecně
přijatých účetních zásad. Tyto účty zkontroluje nezávislý auditor.
3.2. V případech, v nichž FEI poskytne finanční podporu
kterékoli národní federaci, organizačnímu výboru nebo jiné osobě či bytosti:
a) použití těchto FEI zdrojů musí být jasně prokázáno v účtech příjemce
b) účty příjemce mohou být podrobeny kontrole odborníkem určeným FEI výkonnou radou po včasném
oznámení příjemci.
4. FEI oceňuje významné příspěvky, které sponzoři, partneři a další podporovatelé jezdeckých závodů
věnují na rozvoj a prestiž FEI závodů po celém světě. Nicméně takové příspěvky musí být důsledně v
souladu s pravidly sportu a principy určenými ve FEI pravidlech, Olympijské chartě a současném kodexu.
Nesmí zasahovat do chodu sportu. Organizace a pořádání jezdeckých soutěží jsou v odpovědnosti FEI a
schvalování FEI pro příslušné Národní federace a Organizační výbory.
D. Usilování o mistrovské šampionáty/soutěže
Dokumenty a informace vydávané FEI a spojené s výběrem hostitelských organizátorů FEI Světových
jezdeckých her, FEI mistrovství a FEI Finále poháru národů budou respektovány. Města, která si přejí
organizovat tyto akce FEI, se nebudou přibližovat k jiné straně či třetí autoritě s představou získání jakékoli
finanční či politické podpory v rozporu s platnými dokumenty a/nebo informacemi FEI, a/nebo současným
kodexem.
E. Vztahy se státy
1. Národní federace a/nebo organizační výbory budou pracovat na udržování harmonických vztahů se
státními orgány v souladu s principy univerzálnosti a politické neutrality.
2. Národní federace a/nebo organizační výbory mají povoleno hrát roli ve veřejném životě svých států.
Nicméně se nemohou angažovat v žádných aktivitách, nebo následovat žádné ideologie v rozporu s
principy a pravidly definovanými v Olympijské chartě a stanovenými v současném kodexu.
3. Národní federace a/nebo organizační výbory se budou snažit chránit životní prostředí u příležitosti akcí,
které organizují.
F. Důvěrnost – ochrana informací
FEI nevyzradí informace jemu důvěrně svěřené. Vyzrazení jiných informací nesmí být pro osobní zisk nebo
výhody ani nebude nebezpečně provedeno tak, aby mohlo zničit pověst kterékoli osoby, nebo organizace.
G. Implementace
FEI musí dbát na to, aby byly všemi aplikovány principy, nařízení a pravidla FEI, Olympijské charty a tohoto
kodexu. FEI uvědomí prezidenta FEI o každém porušení tohoto kodexu, a umožní jeho postoupení FEI
Etickému panelu, nebo Odboru pro bezúhonný jezdecký sport (Equestrian Community Integrity Unit).
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SV 1 – DOHODY MEZI ČJF A NĚKTERÝMI NÁRODNÍMI FEDERACEMI
o účasti jejich jezdců a koní na národních závodech těchto federací
Národní jezdecké federace Slovenska (SVK) od roku 1995, Polska (POL) od roku 2005, Rakouska (AUT) od
roku 2005, Maďarska (HUN) od roku 2005, Spolkové republiky Německa od roku 2010 a Česká jezdecká
federace uzavřely dohody o startech jezdců a koní jmenovaných jezdeckých federací na národních
závodech. Jezdci a koně startují na jejich národní licence. Kopie originálních smluv s národními federacemi
Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarka jsou k dispozici na ČJF.
1. Pozvaní jezdci a koně registrovaní v Slovensku/Polsku/ Rakousku/Maďarsku s platnou slovenskou/
polskou/rakouskou/maďarskou licencí pro odpovídající rok se mohou zúčastnit národních závodů v
České republice a pozvaní jezdci a koně registrovaní v České republice s platnou českou licencí pro
odpovídající rok se mohou zúčastnit na národních závodech ve Slovensku / Polsku / Rakousku /
Maďarsku. Licence země pořádání závodů pro jezdce a koně se nevyžadují.
2. Koně jsou identifikováni podle odpovídajícího platného národního nebo FEI pasu. Na mezinárodních
závodech FEI budou koně (budou) identifikováni podle platného pasu FEI.
3. Tato dohoda neomezuje a nemění platná ustanovení mezinárodních pravidel FEI s ohledem na účast na
závodech kategorie CN.
4. Národní závody jsou rozhodovány podle národních pravidel pořádající země.
5. Pokud národní pravidla, předpisy a rozpisy závodů jakýmkoli způsobem neomezují jezdce a koně obou
smluvních partnerů účastnících se závodů, mají účastníci stejná práva a povinnosti.
6. Je povinnost sboru rozhodčích odpovídajících závodů zajistit všechny podmínky uvedené v této dohodě.
Pro smlouvu s Německem navíc platí: Jezdec a kůň registrovaní v Německu s platnou národní německou
licencí pro příslušný rok se může zúčastnit národních soutěží v České republice (do vzdálenosti 50 km od
německo-české hranice) a jezdec a kůň registrovaní v České republice s platnou národní českou licencí pro
příslušný rok se může zúčastnit národních soutěží v Německu (do vzdálenosti 50 km od česko-německé
hranice). V těchto případech je hostovací licence -jezdce a koně -bez poplatků.

SV 2 - ROZHODČÍ NA SEZNAMU ČJF
Česká jezdecká federace vede seznam všech kvalifikovaných rozhodčích.
1. Rozhodčí jsou rozděleni do kategorií:
-

rozhodčí

-

národní rozhodčí

-

specializovaný rozhodčí

2. Pro rozhodování soutěží vyšších stupňů obtížnosti jsou VV ČJF jmenováni na návrh speciálních komisí a
krajských a oblastních výborů rozhodčí specializovaní pro dané disciplíny. VV ČJF vypracovává a vede
seznamy specializovaných rozhodčích pro každou jezdeckou disciplínu. Tyto seznamy jsou opravovány a
schvalovány rozhodnutím VV ČJF.
3. Předseda sboru rozhodčích na všech závodech musí být ze seznamu národních rozhodčích nebo
specializovaných rozhodčích pro určené soutěže. Na mezinárodních závodech a MČR musí být všichni
členové sboru rozhodčích minimálně na seznamu národních rozhodčích.
4. Pro soutěže ve skoku stupně “T” a vyšší, v drezúře pro úlohy stupně “ST” a vyšší, ve všestrannosti pro
stupně “S” a vyšší, ve spřežení stupně “S” a vyšší, ve voltiži pro všechny soutěže musí být minimálně
specializovaný hlavní rozhodčí dané disciplíny a ostatní národní rozhodčí, pokud pravidla (speciální
pravidla) disciplín nestanoví jinak.
5. Kvalifikace rozhodčího vyplývá z jeho licence.
6. Není-li ve sportovních pravidlech soutěže stanoveno jinak, tvoří základní sbor rozhodčích minimálně tři
rozhodčí. U závodů vyšší důležitosti je vhodné delegovat pětičlenný sbor rozhodčích.
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6.1. Při tříčlenném základním sboru rozhodčích může předseda sboru rozhodčích po dohodě s ředitelem
závodů jmenovat další funkcionáře zajišťující některé funkce sboru rozhodčích.
7. Pro národní závody jmenuje předsedu a členy sboru rozhodčích příslušný řídící orgán ČJF.
8. VV ČJF jmenuje předsedy a členy sboru rozhodčích a ostatní funkcionáře pro mistrovství ČR a
mezinárodní závody.
9. Při národních závodech, pokud se nekoná první prohlídka koní, začíná doba kompetence sboru
rozhodčích technickou poradou, případně počátkem prezentace jednu hodinu před začátkem první
soutěže a končí půl hodiny po vyhlášení posledních výsledků. Vyžádaná přítomnost rozhodčích event.
dalších funkcionářů může být upřesněna delegačním lístkem.
10. U vícedenních závodů může být složení funkcionářů, s ohledem na kvalifikaci každý den jiné. Tuto
skutečnost je nutno uvést podrobně v rozpise závodů.

SV 3 – NÁHRADY ROZHODČÍM A FUNKCIONÁŘŮM NA ZÁVODECH
Prováděcí předpis.
Pod pojmem ostatní náhrady se rozumí nocležné, stravné a cestovní náklady podle platných předpisů.
Mimo těchto náhrad pořadatel proplatí rozhodčím a určeným funkcionářům ošatné, tj. odměnu, která již v
sobě zahrnuje i náhrady za používání vlastních prostředků (mimo dopravních), pomůcek a ošacení. Výplata
se provádí v souladu s českým právním řádem. Výkonný výbor ČJF stanovuje tyto závazné minimální
odměny za každý den funkce pro všechny jezdecké disciplíny (mimo povolenou výjimku u Hobby soutěží):
předseda sboru rozhodčích (hlavní rozhodčí)

1200,-Kč/den

předseda odvolací komise

1200,-Kč/den

technický delegát

1200,-Kč/den

hlavní komisař

1200,-Kč/den

rozhodčí základního sboru, stylový rozhodčí, komisaři na opracovišti, komisaři KMK,
členové odvolací komise

1000,-Kč/den

veterinární delegát a členové veterinární komise na mezinárodních
závodech

1200,-Kč/den

jiný pomocný rozhodčí nebo funkcionář na závodech jmenovaný
dočasně do Sboru rozhodčích

250,-Kč/den

Pouze v případě, že se ze závažných důvodů omluví jmenovaný technický delegát, zastupuje ho hlavní
rozhodčí. Pro definici dne funkce rozhodčího je směrodatný požadavek pořadatele uvedený na delegačním
lístku (v pozvání) nebo ustanovení pravidel soutěže anebo rozpisu závodů.
POMOCNÝ ROZHODČÍ: Závazný výklad definice „pomocný rozhodčí“ uváděný v pravidlech a/nebo
funkcionář na závodech jmenovaný dočasně do sboru rozhodčích.
1. Základní sbor rozhodčích může být podle potřeby rozšířen o osoby, které se jen na nezbytně nutnou
dobu stávají dočasnými členy Sboru rozhodčích.
2. Tyto osoby nejsou uváděny v rozpise závodů. Nejsou také schvalovány příslušným orgánem ČJF
Nemohou být uváděny v oficiálním tisku, tj. na žádné startovní listině nebo výsledku. K výkonu funkce
jsou po schválení hlavním rozhodčím zváni přímo pořadatelem závodů, který také plně odpovídá za
jejich potřebný počet a jejich kvalifikaci.
3. Tyto osoby musí být právně odpovědné a plnoleté (dosáhly již 18 let) a musí být znalé požadované
problematiky. Všechny osoby musí být po dohodě pořadatele s hlavním rozhodčím závodů řádně
poučeni o svých úkolech, povinnostech a právech.
4. Pomocní rozhodčí jsou osoby, které samostatně plní konkrétní úkoly, které jsou zcela jasně a
nezpochybnitelně definovány. Obvykle musí své poznatky písemně zaznamenávat, např. graficky
zakreslit každý neobvyklý průjezd jezdce překážkou apod.
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5. Pořadatel je povinen zabezpečit odpovídající počet vhodných „pomocných rozhodčích“, aby bylo plně
zajištěno dodržování pravidel příslušné disciplíny a také zásady „fair play“.
6.

„Pomocní rozhodčí“ jsou obvykle jmenování:

-

jako pomocní rozhodčí u překážek, otočných bodů, bodů povinného průjezdu a povinných zastávek;

-

k posílení práce sboru rozhodčích a komisařů při zajištění všech opracovišť a povinně kontrolovaných
oblastí;

-

k zajištění nočních služeb, služby ve stájích;

-

ke kontrole technického stavu a vybavení kočárů, jejich vážení a měření; apod.

7. V žádném případě nemůže takto jmenovaný „pomocný rozhodčí“ vykonávat samostatně funkci
rozhodčího u vodního příkopu ve skokových soutěžích.

SV 4 – POPLATKY A POKUTY ČJF
Správní poplatky
Výkonný výbor ČJF stanovil následující sazebník správních poplatků na jezdeckých závodech (v českých
korunách):
Vyžádaná změna pořadí startu povolená sborem rozhodčích, jejichž důvod nestanovují
pravidla

100,-

Dodatečná přihláška soutěžícího (skupiny)

do 100,-

Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce (skupiny) po uzávěrce přihlášek, pokud bude
přijata

100,-

Tyto správní poplatky jsou ukládány ředitelem závodů (OV) a jsou příjmem pořadatele.
Organizačně pořádkové pokuty
Nedostavení se jezdce (skupiny) bez řádné omluvy a bez souhlasu sboru rozhodčích k
soutěži, ve které byl na startovní listině (sazba)

500,-

Odhlášení jezdce (skupiny) ze soutěže bez řádné omluvy a bez souhlasu sboru rozhodčích po
uzávěrce přihlášek

300,-

Nedostavení se jezdce (skupiny) bez souhlasu sboru rozhodčích k rozeskakování nebo k
dekorování

300,-

Veškeré špatné zacházení s koněm podle čl.142 Všeobecných pravidel, nedodržení „Kodexu
koně“ (mimo dalších disciplinárních trestů)

2000,-

Zranění koně ostruhou (mimo dalších disciplinárních trestů)

1000,-

Jezdci, který bez zbytečného prodlení neopustí kolbiště nebo trať předepsanou nebo
nejkratší cestou a stanovenou rychlostí, po ukončení sportovního výkonu nebo po vyloučení
anebo vzdání

100,-

Soutěžící, jehož koně (pony) anebo kočár jsou opakovaně zjištěni v areálu závodů bez
identifikačního čísla, nebo s jiným číslem než mu bylo přiděleno

300,-

Skok na opracovišti přes překážku, která je vyšší nebo širší (nebo oboje), než povolují
pravidla

1000,-

Pokus o překonání nebo překonání cvičné překážky umístěné na kolbišti vícekrát, než je
povoleno

300,-

Překonání překážky (nebo pokus o překonání překážky) na opracovišti z nesprávného směru

1000,-
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(mimo dalších disciplinárních trestů)
Překonání nebo pokus o překonání překážky na parkuru při nástupu, představování,
dekorování nebo jiné oficiální akci

1000,-

Překonání nebo pokus o překonání nedovolené překážky anebo překážky v nesprávném
směru na kolbišti po vyloučení, vzdání nebo po pádu

300,-

Nedodržení časového, fyzického nebo prostorového omezení cvičení a opracování koní
(pony) sazba

1000,-

Cvičení, vodění nebo pasení koní a pony na kolbišti nebo na vymezených prostorech podle
PJS v průběhu závodů

1000,-

Snižování (zužování) překážek při společném opracování na kolbišti

300,-

Opuštění prostoru závodiště s koňmi (pony) bez souhlasu sboru rozhodčích

1000,-

Přítomnost osob mladších 15 let na kočáru v průběhu závodů

200,-

Nesprávná ústroj jezdce a to včetně nepoužívání ochranné vesty v souladu s PJS

500,-

Nesprávný postroj, sedlání a uzdění koní (pony) při soutěži a na opracovišti (mimo dalších
disciplinárních trestů)

500,-

Přijetí jakékoliv fyzické nedovolené pomoci jezdci

500,-

Opracování, vodění nebo pasení koní (pony) v průběhu závodů pouze na stájové ohlávce
(bez udidla)

300,-

Opakované neuposlechnutí pokynů a příkazů sboru rozhodčích, komisařů nebo
organizačního výboru

1000,-

Soutěžící, který se i po varování sborem rozhodčích nebo komisařů dopustí dalšího
přestupku (sazba)

2000,-

Pokus o změnu překážky, praporku nebo dráhy parkuru nebo tratě

1000,-

Použití jiné překážky nebo materiálu, než zajistil organizační výbor na opracovišti

1000,-

Zjištění účasti na závodech jezdců nebo koní (pony) v rozporu s rozpisem a pravidly PJS
(např. věk jezdce, koně a pony, nebo účast bez stanovené kvalifikace)

2000,-

Soutěžící, který po ukončení parkuru překoná další jednu či více překážek bez svolení sboru
rozhodčích

200,-

Vstup na kolbiště soutěžícím pěšky po zahájení soutěže

300,-

Vstup na kolbiště pro účely fotografování, filmování, rozhovoru nebo tisku nebo mimo své
pořadí, bez svolení sboru rozhodčích (mimo další disciplinární tresty)

1000,-

Nenošení zdravotní karty jezdce nebo neúplné či zastaralé údaje v ní uvedené dle pravidel
všestrannosti

1000,-

Nenastoupení k dekorování s koněm (pony) bez souhlasu Sboru rozhodčích

500,-

Nastoupení k dekorování s jiným koněm (pony), než se kterým se v soutěži umístil, bez
souhlasu sboru rozhodčích (než se kterým se v soutěži umístil)

200,-

Nedostavení se k veterinární prohlídce, kontrole koní (pony) v předepsaném čase nebo bez
korektní ústroje nebo sportovní ústroje

300,-

Nebezpečná jízda na trati nebo záměrné způsobení obtíží předjíždějícímu jezdci nebo
nerespektování pokynů oficiálních funkcionářů na trati nebo neuposlechnutí pokynů k
zastavení na trati

1000,-
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Nezastavení soutěžícího po znamení zvoncem během parkuru

200,-

Nenastoupení soutěžícího (skupiny) na kolbiště po jeho vyhlášení

200,-

Nenastoupí-li jezdec na kolbiště v sedle a neopustí-li kolbiště v sedle (bez svolení Sboru
rozhodčích)

500,-

Soutěžící, který dle PJS nedodržuje předpisy týkající se reklamy

500,-

Soutěžící, který se neřídí příkazy oficiálních funkcionářů nebo se dopouští nekorektního
(hrubého) chování vůči oficiálním představitelům

2000,-

Obecné porušení zásad a pravidel slušnosti

2000,-

Absolvování nebo pokus o absolvování více soutěží koní / pony v jednom dni než povolují
PJS

1000,-

Úmyslné poškození nebo neoprávněná úprava nebo nepředložení stanovených dokladů dle
PJS na závodech

2000,-

Úmyslný předčasný start před pokynem ke startu podle pravidel všestrannosti

300,-

Nedodržení maximálního povoleného počtu koní (pony) jezdcem v soutěži nebo na
závodech dle PJS sazba

1000,-

Jezdci, jehož kůň v době konání soutěže (závodu) vstoupí bez svolení SR do kolbiště

500,-

Nebezpečné opravování nebo nebezpečná jízda na opracovišti

2000,-

Nedostavení se koně k veterinární kontrole po absolvování terénní zkoušky (všestrannost)

1000,-

Tyto organizačně pořádkové pokuty jsou po rozhodnutí sborem rozhodčích ukládány jeho předsedou.
Pokuta musí být uhrazena prostřednictvím organizačního výboru závodů na účet ČJF Praha.
Organizační výbor má právo navrhnout předsedovi sboru rozhodčích zadržení (nevydání) licence jezdce do
provedení úhrady uložené pokuty.

SV 5 – VÝSLEDKOVÉ LISTINY
Předpis pro národní závody:
Každá výsledková listina soutěže musí obsahovat následující údaje:


číslo závodů, název závodů, datum závodů, místo konání



číslo soutěže, disciplíny, název soutěže, stupeň



počet startujících



stavitele parkuru nebo dráhy



hlavního rozhodčího (sbor rozhodčích)



potřebné informace o výsledcích všech soutěžících tak, aby bylo zcela jasné pořadí v dané soutěži
včetně rozdělení peněžitých cen a seznam soutěžících, kteří se soutěže nezúčastnili



všechny peněžité ceny.

Výsledky v elektronické podobě musí být v souladu s rozhodnutím VV ČJF pro daný kalendářní rok.
Pokyn k odevzdávání výsledků ze závodů
I. Úvod
a) Pokyn vychází z národní úpravy VP, podle kterého do jednoho týdne po ukončení závodů musí pořadatel
zaslat výsledky závodů na sekretariát ČJF Za toto odeslání výsledků odpovídá spolu s pořadatelem hlavní
rozhodčí.
b) Podle rozhodnutí VV ČJF musí pořadatel na všech závodech ve spolupráci s hlavním rozhodčím zajistit
písemnou prvotní evidenci nezpracovaných výsledků. Za prvotní dokumentaci se považují klasické listiny
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rozhodčích pro danou soutěž nebo ve výjimečných případech číslované startovní listiny společně se sešitými
lístky s výkony soutěžících ve všech soutěžích. Doporučuje se zajistit rovněž seznam všech účastníků závodů
s čísly licencí jezdců, koní a přihlašovatelů.
II. Způsob odeslání
Pořadatel závodů je povinen zajistit zpracování výsledků ze závodů v předepsané elektronické podobě.
Výsledky v papírové podobě se i nadále odevzdávají na sekretariát ČJF.
a) Pořadatel provádějící zpracování na PC s tiskovým výstupem na místě:
Pokud jsou výsledky elektronicky zpracovány a vytištěny na místě, hl. rozhodčí je podepíše a pořadatel je v
elektronické podobě odešle do 1 týdne na sekretariát ČJF.
Po ukončení závodů hlavní rozhodčí převezme 1 kopii kompletních výsledků pro případ, kdy pořadatel
výsledky neodešle (viz bod III.). V tomto případě není požadován originál nezpracovaných výsledků
sloužících pořadateli ke zpracování finálních výsledků.
b) Pořadatel provádějící zpracování na PC s dodatečným tiskovým výstupem: Pokud jsou výsledky
elektronicky zpracovány a vytištěny dodatečně, pořadatel je v elektronické podobě odešle do 1 týdne na
sekretariát ČJF a ve vytištěné podobě do 1 týdne hlavnímu rozhodčímu k podpisu. Ten je do 2 týdnů od
ukončení závodů zašle na oblast. Hlavní rozhodčí musí po ukončení závodů převzít kopii prvotní
dokumentace nezpracovaných výsledků pro případ, kdy pořadatel výsledky neodešle (viz bod III.). Za tuto
kopii je považována standardní listina rozhodčích pro jednotlivé soutěže.
c) Pořadatel bez vlastního zpracování na PC: Pokud jsou výsledky elektronicky zpracovány a vytištěny
dodatečně, pořadatel je v elektronické podobě odešle na sekretariát ČJF poté, co zajistí jejich elektronické
zpracování, nejdéle však do 2 týdnů od ukončení závodů. Výsledky ve vytištěné podobě odešle bezodkladně
hlavnímu rozhodčímu k podpisu, který je do 3 týdnů od ukončení závodů odešle na sekretariát ČJF Hlavní
rozhodčí musí po ukončení závodů převzít kopii prvotní dokumentaci nezpracovaných výsledků pro případ,
kdy pořadatel výsledky neodešle (viz bod III.). Za tuto kopii je považována standardní listina rozhodčích pro
jednotlivé soutěže. Originál nezpracovaných výsledků slouží pořadateli ke zpracování výsledků.
III. Postup při neodeslání výsledků pořadatelem
Pokud sekretariát ČJF neobdrží od pořadatele ve stanoveném termínu elektronicky zpracované výsledky,
požádá oblast, aby pořadatele na tuto skutečnost upozornila a vyzvala ho ke sjednání nápravy. Pokud
pořadatel nesjedná nápravu, vyzve oblast hlavního rozhodčího, aby jí poskytl kopii prvotní dokumentace
nezpracovaných výsledků. Podle ní nechá oblast výsledky zpracovat a náklady přeúčtuje pořadateli.
Pokud ten neuhradí oblasti částku za zpracování výsledků, nebude mu v následujícím roce prodloužena
registrace do doby, než své finanční závazky uhradí.
Chybně zpracované výsledky
Pokud sekretariát ČJF obdrží od pořadatele chybně zpracované výsledky, upozorní ho na tuto skutečnost,
přičemž pořadateli sdělí (specifikuje) chyby ve zpracovaných datech. Povinností pořadatele je dané výsledky
v co nejkratším čase opravit a poslat na sekretariát ČJF V případě nedobytnosti řádně zpracovaných
výsledků se postupuje stejným způsobem jako u nedodaných výsledků (viz bod III.).
Předpis pro výsledkovou listinu pro FEI (mezinárodní závody): Obsah oznámení výsledků pro FEI (povinné
údaje) je pro každou jezdeckou disciplínu stanoveno zvlášť a je k dispozici na informačním systému FEI na
jeho webové stránce (www.horsesport.org).
Adresa odesílání je e-mail: results@horsesport.org

SV 6 – OMEZENÍ STARTU DVOJICE (JEZDEC A KŮŇ)
v soutěžích stupně ZZ, ZM, Z a ZL
Odstavce tohoto dokumentu platí v národních soutěžích pro všechny jezdecké disciplíny.
1. Omezení startu dvojice
1. 1. Dvojice (jezdec a kůň), která se umístila v běžném a předchozím roce na 1. až 3. místě v soutěžích
stupně S a vyšších, nesmí startovat v soutěžích stupně „ZZ“ a „ZM“.
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1. 2. Dvojice (jezdec a kůň), která se umístila v běžném a předchozím roce na 1. až 3. místě v soutěžích
stupně ST a vyšších, nesmí startovat v soutěžích stupně „ZZ“, „ZM“ a „Z“.
1. 3. Dvojice (jezdec a kůň), která se umístila v běžném a předchozím roce na 1. až 3. místě v soutěžích
stupně T (mimo KMK), nesmí startovat v soutěžích stupně „ZZ“, „ZM“, „Z“ a „ZL“.
2. Kvalifikace ke startu v soutěžích ZZ, ZM, Z a ZL se sborem rozhodčích před soutěží nekontroluje. V
případě dodatečného zjištění z výsledkových listin nedodržení tohoto pravidla je jednání jezdce
klasifikováno jako podvod. Má mimo disciplinárního postihu vyhlášeného příslušným orgánem ČJF za
následek automatický tříměsíční zákaz startu jezdce a koně ve veřejných soutěžích v kterékoli jezdecké
disciplíně.
3. Tato sankce je vyhlášena příslušným oblastním výborem nebo VV ČJF bez projednávání s jezdcem, který
se provinil, a to neprodleně po ověření daných výsledků.
4. Za stupeň soutěže se považuje stupeň jejího základního kola nebo fáze.

SV 7 – TABULKA VYTVÁŘENÍ ČÍSLA ZÁVODŮ
Číslo závodu je tvořeno postupně zleva doprava následujícími údaji:
-

měsíc (1 až 9, A místo 10, B místo 11, C místo 12)

-

datum počátečního dne závodů (dvě místa)

-

kód oblasti a pořadové číslo závodů v oblasti pořádaných tento den

Kód oblasti:
A

Praha

B

Středočeská

C

Jihočeská

D

Západočeská

E

Severočeská

F

Východočeská

G

Jihomoravská

H

Severomoravská

K

Karlovarská

L

Zlínská

R

Královéhradecká

V

Vysočina

SV 8 -METODICKÝ NÁVOD KE ZPRACOVÁNÍ ROZPISU
Tento metodický návod je nutno chápat jako pouhý pokyn ke zpracování jednotlivých rozpisů, který v
důsledku výrazných specifikací jednotlivých disciplín nemůže plně pokrýt všechny možné alternativní řešení
spojené s úrovní závodů a jednotlivými disciplínami.
1. Základní údaje
1.1. Název závodu (zde uvést i disciplínu, ve které se závody konají, případně omezující kritéria kategorií
soutěží nebo koní, pro které jsou závody určeny, u skokových závodů uvést i kategorii)
1.2. Číslo závodu (uvedeno v ročním kalendáři závodů – viz VP čl. 112)
1.3. Pořadatel závodu (číslo subjektu, název subjektu, plná adresa) – u MČR uvést vždy "z pověření ČJF.
1.4. Datum závodu (u seriálu uvést jednotlivé termíny závodů zahrnutých do seriálu)
1.5. Místo konání závodu: (seriálu, a to i tehdy je-li to shodné s adresou pořadatele)
1.6.1. Kolbiště (upřesnit specifikaci – otevřené, zakryté, nebo hala – použitý povrch a rozměry v metrech)
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1.6.2. Opracoviště (upřesnit specifikaci – otevřené, zakryté, nebo hala – použitý povrch a rozměry v
metrech)
2. Funkcionáři závodu
Viz čl. N9.3 -pro hobby soutěže
Viz čl. N10 -pro národní soutěže a čl. N9.4.
3. Technické údaje
3.1. Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla u MČR i STP a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže:
3.2.1. U více kolových soutěží uvést ucelených přehled jednotlivých kol např.:
na MČR jednotlivci
I kolo ST ** -soutěž č. ..............
II kolo T ** -soutěž č. .............
III.kolo T ** -soutěž č. .............
3.2.2. Číslo soutěže, název soutěže, technické podmínky, popř. parametry soutěže, nebo případné omezení
účasti, hodnocení, startovné, druh cen, celková výše cen do soutěže a její dělení – viz VP čl. 126 a 127.
POZNÁMKA:
Každá soutěž musí být přesně definována dle PJS a musí být jasně stanoven způsob vyhodnocení pořadí
soutěžících
Vždy musí být uvedeno, jaké ceny budou soutěžícím uděleny a jak budou rozděleny – VP čl. 126, 127
Každý rozpis musí obsahovat úplný seznam soutěží, které se budou konat včetně úrovně jejich technického
stupně.
4. Ceny a peněžité plnění
4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127
4.2. Zápisné (je-li) bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek před, nebo nejpozději při prezentaci a je
stanoveno ve výši:
soutěž č. 1 ............Kč
soutěž č. 2.............Kč
4.3. Startovné – bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci
soutěž č. 1 ............Kč
soutěž č. 2.............Kč
pokud tato skutečnost nebude již uvedena v kategorii soutěží.
Pokud nebude zápisné, nebo startovné vybíráno vůbec, musí být tato skutečnost uvedena v rozpise (např.
zahajovací trénink při MČR).
4.4. Ve více kolových soutěžích, je nutno uvést druh a celkovou výši ceny a její dělení dle VP čl. 126, 127.
Mohou zde být uvedeny i jiné speciální ceny např. putovní poháry, cena nejmladšímu jezdci apod., vždy je
ale nutno uvést přesná kritéria hodnocení.
5. Předběžný časový harmonogram závodů
5.1. Prezentace se koná dne....... od – do a přesně uvést místo prezentace
5.2. Technická porada ( koná-li se) se koná dne ........., v hodin....... a přesné určení místa
5.3. Sekretariát závodů – pracuje kdy (den) od – do a kde
Uvést další důležité informace dle specifikace jednotlivých disciplín (zvláště pro soutěže C, A, E, R)
5.4. Soutěže, zkoušky – např. pátek 9. 00 hod soutěž (zkouška) č. ....... (pokud nebudou uvedeny přesné
časové údaje zahájení dalších soutěží, použít výraz" následně" a u každého dne musí být přesný čas zahájení
prvé soutěže toho dne).
6. Všeobecné údaje
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6.1. Jmenovité přihlášky (jsou-li) do dne – přesné datum ev. i čas (na adresu, nebo fax, email)
6.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci – uvést přesně místo a čas (např. dne ........., od....do
.....pro soutěže sobotní, a dne ......., od.....do.......pro soutěže v neděli)
6.3. Podmínky účasti: např. pro MČR nebo soutěže družstev, nebo jsou-li jiná omezení soutěžících
6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje – pokud zajišťuje uvést kde a za jakých podmínek
6.6. Ustájení pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky od .....do ( datum/ hod) cena ustájení (
včetně steliva) činí ......Kč/kůň. Úhrada bude provedena (popsat jakým způsobem a kdy)
6.6.1. Krmivo pořadatel zajišťuje/ nezajišťuje (zde je možno uvést i další specifické podmínky ustájení)
6.7. Parkování vozidel – ( přepravníky koní, apod. – určit místo)
6.8. Připojení na el. proud -poplatek ......Kč/ den a případné další podmínky
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel
7. Veterinární předpisy
7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok
7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení
koní do příchodu veterinárního lékaře
7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu
7.4. Uvést ostatní případné vet. podmínky dle pravidel jednotlivých disciplín
8. Poskytované služby
8.1. lékařskou službu zabezpečuje : ..............................
8.2. veterinární službu zabezpečuje ..............................
8.3. podkovářskou službu zabezpečuje .........................
POZN. I zde platí zákaz kumulace funkcí s funkcionáři závodů, a zákaz startů na daných závodech.
9. Stravování
Je zajištěno v areálu závodů, nebo v blízkém okolí
10. Kontaktní osoba
Kontaktní osoba po celou dobu závodů: Jméno ........, tel. č...........
11. Ostatní ustanovení
11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy 1 startujících – nejméně však 5 dvojic.
11.2. Nekoná-li se však technická porada budou veškeré informace dostupné při prezentaci.
11.3. Sázky nejsou povoleny.
11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli
účastníky závodů, nebo jejich koně.
11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno
volné pobíhání psů po celém areálu.
11.6. Případně zde možno uvést i další ustanovení dle specifikace a potřeb jednotlivých disciplín
11.7.1. Zpracoval:
Jméno -příjmení – titul dne: ..............
11.7.2. Schválil:
Jméno -příjmení – titul dne: ..............
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SV 9 – DOPORUČENÉ OBLEČENÍ ROZHODČÍCH
Úprava: pro kategorii A a B povinný, pro kategorii C a hobby doporučený.
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SV 10 – PROVÁDĚCÍ MANUÁL K TABULCE KATEGORIZACE PARKUROVÝCH ZÁVODŮ
1. Výška soutěže: Závazné stanovení každé kategorie závodů je dáno maximální výškou soutěže schválené
rozpisem (maximální obtížnost soutěží na závodech je do…., např. kategorie C do 120 cm, kategorie B
do 140 cm a A do 155 cm). Za maximální výšku parkuru se považuje vždy (u klasických i neklasických
soutěží) stanovená výška základního kola, nebo fáze a to bez ohledu na počet kol, nebo dosaženou
výšku při rozeskakování. U vícekolových soutěží je kategorie určena dle výšky prvního kola.
2. Startovné: Pouze v kategorii C (a v soutěžích hobby) je výše startovného vysloveně pouze doporučena.
Startovné, zápisné, nebo obojí pokud je na závodech vybíráno musí být uvedeno vždy v rozpise závodů
a nikdy nesmí být vyšší, nežli je nejnižší vyplácená cena v soutěži (pokud je finanční cena, nebo věcná
cena vyplácená v penězích udělena). V každém případě by výše startovného, nebo zápisného nemělo
být nemorálně vysoké v porovnání s výší výher a poskytovaným servisem pro jezdce.
3. Ceny: Minimální počet udělených flotů pro každou soutěž musí být přidělen podle klíče – jeden (1) na
každé čtyři (4) soutěžící, nejméně však (5) pět flotů – VŽDY. Ostatní ceny, jsou-li udělovány, (celková
výše a druh ceny) je dle volby pořadatele. Rozdělení jednotlivých cen v soutěži musí být dle
Všeobecných pravidel čl. 126 a 127.
4. Rozhodčí: U všech kategorií je stanoven minimální počet a požadovaná kvalifikace rozhodčích. Je-li
splněn minimální počet kvalifikovaných rozhodčích, mohou být do sboru rozhodčích zařazeni i další
rozhodčí i s nižší kvalifikací. U vícedenních závodů může být rozpisem stanoven jmenovitě SR na každý
den zvlášť (s ohledem na kategorizaci). Rotace všech rozhodčích (včetně HR) s komisařem (rozhodčím)
na opracovišti je možná. Z tohoto důvodu musí být kvalifikace komisaře na opracovišti v souladu
s požadovanou kvalifikací rozhodčího základního sboru dle PJS. Za střídání odpovídá vždy HR (kdo, kdy,
kde a za jakých podmínek…). Všichni rozhodčí musí být jmenovitě uvedeni v rozpise. Stylový rozhodčí
mohou být členy základního sboru rozhodčích. Stylové soutěže musí být rozhodovány pouze rozhodčími
ze seznamu stylových rozhodčích schválených VV ČJF.
5. Komisař na opracovišti: Komisař na opracovišti musí být minimálně rozhodčí dané disciplíny. U hobby
závodů musí být s kvalifikací min. rozhodčího, nebo cvičitele. Každé opracoviště musí být pod dohledem
komisaře. Opracoviště, kde je však prováděna skoková příprava, musí být pod neustálým dozorem
určeného komisaře (určeného rozpisem závodů, nebo rozhodnutím HR).
6. Kumulace funkcí: Kumulace je přípustná vždy pouze jenom jednou (na jedněch závodech lze spojovat
vždy maximálně pouze dvě povolené funkce). Kumulace není přípustná u Hlavního rozhodčího, stavitele
parkuru, zdravotního a veterinárního zabezpečení. Kumulace musí být uvedena a schválena v rozpise
daných závodů. Rotace rozhodčích – střídání s komisařem (rozhodčím) na opracovišti není považována
za kumulaci funkce.
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