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Seznam zkratek užitých v dokumentu
ČJF

Česká jezdecká federace

FEI

Světová jezdecká federace

MČR

Mistrovství České republiky

GS

Generální sekretář

OV

Organizační výbor

NF

Národní federace

PSR

Předseda sboru rozhodčích

PVK

Předseda veterinární komise

SR

Sbor rozhodčích

TD

Technický delegát

VK

Veterinární komise

VV ČJF

Výkonný výbor ČJF

3

PREAMBULE
Tato pravidla vytrvalostního ježdění vstupují v platnost od 1. dubna 2013. Ostatní texty
týkající se stejného předmětu (jiná vydání a všechny ostatní oficiální dokumenty) dříve
vydané‚ pozbývají platnost od tohoto data.
I když tento text představuje podrobná pravidla ČJF pro národní vytrvalostní závody, musí se
uplatňovat v souladu se stanovami, všeobecnými a veterinárními pravidly. Není možné
vyjádřit v pravidlech všechny představitelné možnosti. Jestliže není pravidlo, které by se
mohlo použít při zvláštních okolnostech a nejblíže možný výklad případného pravidla by
vyústil ve zřejmou nespravedlnost, je povinností odpovědných osob rozhodnout podle
zdravého rozumu a „fair play“, s použitím všech dostupných technických možností včetně
oficiálních videozáznamů (oficiální videozáznam je záznam pořízený TV nebo jinou
společností určenou organizačním výborem) a tak se co nejtěsněji držet záměrů těchto i
všeobecných pravidel jezdeckého sportu.
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KODEX CHOVÁNÍ FEI.

Kodex chování FEI
PRO POHODU KONĚ
1. Mezinárodní jezdecká federace (FEI) požaduje, aby všichni účastníci
jezdeckého sportu, dodržovali kodex chování FEI, vzal jej plně na vědomí a
uznal jej s tím, že pohoda koně musí být prvořadá a nesmí být za žádnou cenu
podřízena soutěži nebo obchodním vlivům.
2. Ve všech stupních přípravy a tréninku soutěžních koní musí mít pohoda koně přednost před
všemi ostatními požadavky. K tomu patří dobré vedení koně, správné tréninkové metody,
ošetřování, krmení a doprava.
3. Než jim bude dovoleno soutěžit, musí být koně a jezdci způsobilí a v dobrém zdravotním
stavu. Zejména je třeba sledovat užívání léků, chirurgické zákroky, které mohou ohrozit
pohodu nebo bezpečnost, možné narušení gravidity nebo zneužití pomůcek.
4. Soutěž nesmí narušit pohodu koně. To zahrnuje pečlivou pozornost soutěžnímu areálu,
povrchu terénu, stavu počasí, ustájení, bezpečnost stanoviště a způsobilost koně k dopravě
po soutěži.
5. Všechna snaha musí být činěna s cílem poskytnout koni po soutěži řádné ošetření a po
skončení závodní kariéry se musí koni dostat humánního zaopatření. To pokrývá řádnou
veterinární péči, dobré ošetření případných zranění ze závodů, vhodnou výslužbu nebo
případně humánní utracení.
6. FEI naléhá na všechny účastníky
vzdělání v oblasti jejich činnosti.

tohoto sportu, aby dosáhli nejvyššího stupně výcviku a

7. Plné znění tohoto kodexu je možné obdržet od FEI, HM King Hussein I Building, Chemin de la
Joliette 8, CH-1006 Lausanne 5, Switzerland. Telefon: +41 21 310 47 47. Kodex je možné
obdržet v anglickém a francouzském jazyce. Kodex je možné rovněž najít na webových
stránkách FEI: www.horsesport.org.
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KAPITOLA I

SOUTĚŽ

800

Všeobecná ustanovení

800.1

Vytrvalostní jízda je soutěží, prověřující schopnost soutěžícího bezpečně ovládat
vytrvalost a kondici koně v průběhu vytrvalostní soutěže s ohledem na trať,
vzdálenost, počasí, terén a čas. Proto jsou povinni s nejvyšší odpovědností
technický delegát, sbor rozhodčích, komisaři, veterinární komise, vedoucí
družstva, veterináři družstev, ošetřovatelé a v neposlední řadě jezdec povinni
zabezpečit ochranu zdraví a pohody koně svědomitým uplatňováním svých
zkušeností společně se starostlivým a odborným přístupem jezdce. Aby byl
úspěšný, musí mít soutěžící znalosti o tempu a správném využití svého koně
v terénu. Při vytrvalostní jízdě je každý člen rodu EQUUS označován jako "kůň".

800.2

Soutěž se skládá z určitého počtu etap.

800.2.1.

Jednotlivá etapa nesmí být delší než 40 km, neměla by být v zásadě kratší než
20 km a nesmí být kratší než 16 km

800.2.2.

Na konci každé etapy jsou stanoveny povinné přestávky pro provedení
veterinární prohlídky. Délka každé etapy a doba povinné přestávky by měly být
konzultovány s TD a PVK.

800.2.3.

Soutěže od 80 do 119 km musí mít alespoň dvě veterinární přestávky plus
závěrečnou prohlídku (tři etapy)
Soutěže od 120 do 139 km musí mít alespoň tři veterinární přestávky plus
závěrečnou prohlídku (čtyři etapy)
Soutěže od 140 do 160 km trati musí být nejméně pět veterinárních přestávek
plus závěrečná prohlídka (6 etap). (na základě doporučení technického delegáta
a odsouhlasení předsedou veterinární komise může být snížen počet etap na 5).

800.2.4.

Jednotlivé etapy mohou být rozděleny do jednoho nebo více dní.

800.2.5.

Každá etapa vytrvalostní soutěže musí být oddělena povinným odpočinkem nebo
přestávkou.

800.2.6.

Každý den vytrvalostní soutěže se musí skládat z nejméně tří etap rozdělených
veterinární prohlídkou a povinnou přestávkou.

800.2.7.

V každé vytrvalostní soutěži se dvěma a více etapami musí být nejméně jedna
přestávka v délce nejméně 40 minut.

800.2.8.

Délka povinné přestávky musí odpovídat poměru 1 minuta přestávky na 1 km
délky etapy; například při délce etapy 35 km musí být přestávka v délce nejméně
35 minut.

800.2.9.

Maximální předepsaná délka povinné přestávky v jednodenní soutěži by měla být
60 minut, v soutěžích stupně ST a vyšších musí být nejméně jedna přestávka s
délkou nejméně 50 minut.

800.2.10. V případě povinné přestávky pro odpočinek s požadovanou opakovanou
prohlídkou musí být délka přestávky nejméně 40 minut. V takové veterinární
prohlídce nesmí být kůň předveden dříve než 15 minut před odjezdem do další
etapy.
800.3

Veškerá nařízení a pravidla pro soutěže dodržuje každý ze soutěžících po celou
dobu soutěže a to i tehdy, jestliže je sám/sama a soutěží tedy pouze „proti
stopkám“.

800.4

Vytrvalostní jízda je soutěží na čas. Dvojice, která dokončí trasu v nejkratším
čase, bude vyhodnocena jako vítěz soutěže po úspěšném dokončení všech
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závěrečných veterinárních prohlídek a kontrol provedených léčení právě tak jako
ostatních procedur stanovených pro bezpečnost koně a jezdce v souladu s těmito
pravidly, se Všeobecnými pravidly ČJF a Veterinárními pravidly ČJF. Soutěž má
být organizována tak, aby dovolovala soutěžícím stanovit si vlastní tempo pro
soutěž, zejména:
800.4.1.

Pokud stav trati nebo jiné podmínky mohou nepříznivě ovlivnit možnost bezpečně
dokončit soutěž, může OV po konzultaci s TD stanovit maximální čas pro určitý
úsek tratě nebo etapu soutěže a/nebo přesný čas uzavření jedné nebo více
veterinárních přestávek, aby bylo s ohledem na bezpečnost koně zabráněno
soutěžícím zůstat příliš pozadu za skutečným tempem soutěže.

800.4.2.

Pokud to vyžaduje bezpečnost trati, může OV po konzultaci s TD vymezit úseky
tratě, kde se musí dodržovat kontrolované chody koně a/nebo stanovená
maximální rychlost. To však závisí na daných okolnostech konkrétní tratě, denní
době a takový souvislý úsek by neměl být delší než 5 km nebo 5 % délky trati.
Obecně by v jedné etapě neměl být více než jeden takový úsek s kontrolovanou
rychlostí a/nebo stanoveným chodem a nikdy nesmí být v závěrečné etapě.

800.5

Vytrvalostní soutěž je soutěží, zůstanou-li na startovní listině po jejím uzavření
nejméně tři jezdecké dvojice (jezdec a kůň) alespoň ze dvou subjektů. Uspořádáli pořadatel soutěž s menším počtem startujících (včetně rozdělení cen), tato
soutěž nemůže být započítávána do žádných tabulek (ani seriálových kol),
žebříčků a hodnocení jak koně, tak i jezdce. Kvalifikace, získaná v takové
soutěži, je platná při dodržení všech podmínek kladených na tuto soutěž.

801

Trať (soutěžní prostor)

801.1

Organizační výbor má s technickým delegátem a autorem trati (pokud je
stanoven) konzultovat tvorbu technicky náročné trasy vedené krajinou. Trasa by
měla být limitována pouze terénem, klimatickými podmínkami a změnami v
povrchu s cílem vyzkoušet vytrvalost a jezdecké schopnosti dvojice, ovšem bez
narušení pohody koně.

801.2

Trasa vytrvalostní soutěže by měla zahrnovat přírodní nebo umělé prvky (ne
speciálně vytvořené) jako cesty, příkopy, strmá stoupání a klesání, vodní
přechody, které spolu s povrchem, terénem, převýšením směrem a rychlostí
vytvářejí technicky náročnou soutěž.
Typy terénu a výškové rozdíly musí být přesně uvedeny v rozpise soutěže
prostřednictvím kódu složeného z čísla a písmene. Tento kód vyjadřuje obtížnost
a druh terénu:

801.2.1.

Terén

801.2.1.1 1. lehký terén, přepočt. koeficient 1,0, rovný terén s minimálními požadavky na
vedení koně, typ pastviny (upřesňující údaj: pokud nasčítaná převýšení budou do
1 % délky trati)
801.2.1.2 2. středně těžký terén, přepočt. koeficient 1,1, zvlněný terén s občasnými kratšími
výstupy nebo sestupy, s vyššími nároky na vedení koně, např. polní nebo lesní
cesty ve zvlněném terénu (upřesňující údaj: pokud nasčítaná převýšení budou do
2 % délky trati)
801.2.1.3 3. těžký terén, přepočt. koeficient 1,2, dlouhé a strmé sestupy a výstupy, strže,
srázy, výskyt míst, která se dají překonat pouze s koněm na ruce. Vysoké
požadavky na vedení koně (upřesňující údaj: pokud nasčítaná převýšení budou
nad 2 % délky trati)
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801.2.2.

Podklad (půda)

801.2.2.1 A) dobrý podklad, přepočt. koeficient 1, pružný, tráva, mech, louka, měkká lesní
cesta, strniště, zasněžené louky s dobrým podkladem
801.2.2.2 B) střední podklad, přepočt. koeficient 1,1 tvrdší nebo naopak hlubší a příliš
měkký, suché polní a lesní cesty, výskyt nerovností v podkladu, překážky nutící
občas jezdce k vyšší pozornosti, hluboká půda nebo močál, hluboký sníh, závěje
801.2.2.3 C) špatný podklad, přepočt. koeficient 1,2 tvrdý nebo bažinatý, asfalt, beton,
dlažba, zmrzlá půda, močály, brody, led
801.3

Zásadně nesmí trasa tratě obsahovat více než 10% tvrdých cest, které jsou
upraveny pro jízdu vozidel.

801.4

Části trati s vyššími požadavky by obecně neměly být blízko sebe.

801.5

Délky etap jsou stanoveny organizačním výborem a měly by být zveřejněny
v rozpise

801.6

Překážky musejí být ponechány, je-li to možné, ve svém přírodním stavu. Pokud
je to nutné, měly by být zpevněny tak, aby zůstaly po celou soutěž ve stejném
stavu.

801.7

Cílový prostor musí být dlouhý a široký, aby tak umožnil několika koním zároveň
rychlou jízdu bez vzájemného rušení jednoho koně druhým, a musí zabezpečit
soutěžícím dostatečný prostor pro zastavení za cílovou čárou i v případě sprintu
nebo cvalu. Cíl musí být umístěn co nejblíže prostoru pro veterinární prohlídku.

801.8

Soutěžní prostor zahrnuje: trasy závodu (kola nebo etapy), místa pro ošetřování
na trati a ve veterinárním prostoru, samotný veterinární prostor a místo pro
odpočinek po absolvování veterinární prohlídky. Při mistrovských soutěžích
budou v rozpise stanovena místa s omezeným přístupem

802

Vyznačení trati

802.1

Obecné požadavky: Značení trati musí být provedeno takovým způsobem, aby
bylo naprosto mimo jakoukoli pochybnost, kudy pokračovat v jízdě. Značkami
mohou být praporky, fábory, ukazatele, vápno, barva atd.

802.2

Postup na trati: Soutěžící musí dokončit celou trasu ve správném pořadí a
směru podle vyznačení na mapě podle odst. 802.6.

802.3

Omyl na trati: Každý omyl na trati musí být opraven z místa začátku omylu pod
trestem diskvalifikace. Pokud není oprava omylu na trati proveditelná a/nebo
v nejvyšším zájmu koně, může komise rozhodčích určit náhradní trasu stejné
vzdálenosti a terénu. Tuto náhradní trasu musí soutěžící projet tak, aby
absolvoval všechny veterinární uzávěry v řádném pořadí a při splnění daného
časového limitu. Jen v takovém případě bude soutěžící hodnocen jen ve smyslu
dokončení soutěže. Může za svůj výkon získat certifikát způsobilosti nebo se mu
výkon může započítat do plnění kvalifikačních kritérií, nemůže se však ucházet o
cenu kondice a nemůže být hodnocen ani jako jednotlivec, ani jako člen družstva.

802.4

Vymezovací praporky: Vymezovacích praporky nebo jiné odpovídající značky
musejí být použity k přesnému vyznačení určených úseků trasy, k označení
překážek a k vyznačení startu a cíle. Takové praporky nebo značky musejí být
plně respektovány na celé trase pod trestem diskvalifikace. Pokud trať umožňuje
jakékoli zkrácení, musí organizační výbor zajistit v takovém místě komisaře, který
bude dohlížet na respektování takové části.
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802.5

Značení trati: Směrové praporky nebo značky vyznačují hlavní směr trasy a
napomáhají soutěžícímu najít cestu. Musejí být umístěny tak, aby je soutěžící
našel bez ztráty času. Označení udávající vzdálenosti musejí být umístěna
každých 10 km.

802.6

Mapa trati: Každému soutěžícímu musí být umožněn přístup k mapě nebo
plánku zobrazujícímu vyznačenou trasu se znázorněním všech míst povinných
přestávek a povinných překážek. Na všech národních soutěžích musí každý
soutěžící obdržet vlastní kopii mapy nebo plánku.

802.7

Start a cíl: Start a cíl každé etapy musí být přesně a zřetelně vyznačen vhodným
označením.

803

Mapa trati

803.1

Mapa: Mapa v měřítku nejméně 1 : 50 000 by měla být dostupná soutěžícím po
dokončení trati, nejlépe při technické poradě a určitě před startem jízdy.

803.2

Dokončení návrhu trati: Trať vytrvalostní soutěže musí být oficiálně připravena
nejméně 24 hodin před začátkem vlastní soutěže a schválena TD před
předložením SR

804

Změny trati a změna/odložení nebo zrušení soutěže

804.1

Změna trati: Po oficiálním otevření nesmí být na trase prováděny žádné změny
bez souhlasu TD a SR.

804.2

Změna/odložení soutěže: Ve výjimečných případech, jak je stanoveno v čl.
804.2.4, může být soutěž změněna nebo může být odložen start:

804.2.1.

Před začátkem soutěže (nejpozději hodinu před vstupní veterinární kontrolou):
rozhodnutí TD po poradě se zástupcem OV, PVK a PSR.

804.2.2.

Po začátku soutěže: rozhodnutí PSR po poradě se zástupcem OV, PVK a TD.

804.2.3.

Zodpovědnost OV: OV by měl počítat s možností odložení startu až o 30 hodin
a/nebo celkovou změnu soutěžních podmínek. V případě mistrovských soutěží
by měl OV tuto možnost uvést v rozpise.

804.2.4.

Zvláštní okolnosti: zvláštními okolnostmi jsou takové, které se objeví náhle a
naznačují vznik nepředvídatelné situace a riziko nespravedlivosti pro jezdce
a/nebo koně v průběhu soutěže. Příklady a informace k takovému rozhodnutí
budou uvedeny ve zvláštní směrnici pro vytrvalost

804.3

Zrušení soutěže: v případě mimořádné události nebo okolností (podle čl.
804.3.4), které se objeví během soutěže, může být soutěž zrušena:

804.3.1.

Před začátkem soutěže (nejpozději hodinu před vstupní veterinární kontrolou):
rozhodnutí TD po poradě se zástupcem OV, PVK a PSR.

804.3.2.

Po začátku soutěže: rozhodnutí PSR po poradě se SR, zástupcem OV, PVK a
TD.

804.3.3.

Zodpovědnost OV: organizační výbor musí při organizování soutěže udělat vše
pro předcházení možnosti potřeby zrušení soutěže a opuštění závodiště

804.3.4.

Mimořádné události nebo okolnosti: jsou takové události, které se objeví náhle,
naznačují nebezpečné ohrožení bezpečnosti jezdce a/nebo koně a nelze se jim
vyhnout úpravou trati, změnou nebo odložením soutěže. Příklady a informace
k takovému rozhodnutí budou uvedeny ve zvláštní směrnici pro vytrvalost.
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804.3.5.

Charakter disciplíny vytrvalost: Ve všech případech je třeba mít na paměti, že
tato disciplina předpokládá závod v různém terénu, počasí a podmínkách jako
test vytrvalosti a proto by se změna a zrušení soutěže měly používat jen zcela
výjimečně.

804.3.6.

Poznámka: v jakémkoliv případě, který je uvedený výše, by měli být jezdci a/nebo
vedoucí družstva, organizační výbor, časoměřiči a všichni případní funkcionáři
oficiálně a osobně informováni co nejdříve o uskutečněném rozhodnutí, rozhodně
před startem nebo před následující etapou.

805

Způsob startu

805.1

Koně nesmí překonat startovní čáru před startovním signálem.

805.2

Pokud soutěžící odstartuje nesprávným způsobem, musí se pod hrozbou
diskvalifikace vrátit a odstartovat znovu. Čas jeho startu zůstane zaznamenán
podle původního startovního signálu.

805.3

Čas startu se soutěžícímu, který se nedostavil na start, zaznamenává, jakoby
startoval včas. Žádný soutěžící nemůže odstartovat více než 15 minut po
oficiálním startovním čase pod trestem diskvalifikace.

805.4

Hromadný start nemůže být použit v následujících dnech vícedenních soutěží.
Dvojice pak startují v takových časových intervalech, v jakých dokončily
předchozí den. Tak se postupuje až do doby, kterou určí PSR s TD v součinnosti
s OV. Následně zbývající dvojice startují hromadně.

806

Měření času

806.1

Protože měření času hraje v soutěži významnou roli, OV zajistí, aby každému
soutěžícímu byl čas startu a cíle každé z etap přesně vyznačen a zaznamenán
kvalifikovanými oficiálními osobami, používajícími synchronizované časomíry.
(viz Směrnice pro vytrvalost)

806.2

Každý soutěžící bude vybaven časovou kartou nebo odpovídající spolehlivou
náhradou pro každou soutěž. (viz Směrnice pro vytrvalost)

806.3

Pokud je pro měření času užívána jako prvotní některá z elektronických metod,
musí OV zajistit náhradní zdroj energie a zálohovací záznamové zařízení pro
časomíru a všechny zaznamenávané informace. Aby byl zaznamenán čas
každého soutěžícího, doporučuje se použít pro start a cíl systém časoměřičů a
dohlížejícího komisaře.

806.4

Čas je vždy počítán od okamžiku, kdy startér dá znamení ke startu až po
okamžik, kdy soutěžící kůň protne linii cíle.

806.5

Systém veterinárních kontrol a povinných přestávek musí být dodržen.

806.6

Ve veterinárních uzávěrách musí být měření času soutěžícího prováděno
takovým způsobem, aby se vyloučilo jakékoli zdržení při zaznamenávání času
soutěžícího, způsobené současným příchodem více koní.

807

Soutěž a fair play

807.1

Soutěžící může koně vést nebo ho následovat, ale musí vždy projet v sedle
startem a cílem každého dne soutěže pod trestem diskvalifikace.
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807.2

Soutěžící, který nedodrží některý z daných časových limitů je potrestán
diskvalifikací.

807.3

Splnění podmínek podle čl. 815 a 816 se nekontroluje před startem. V případě
dodatečného zjištění z výsledkových listin je nedodržení těchto pravidel
klasifikováno jako podvod se všemi důsledky pro jezdce a koně (viz Všeobecná
pravidla ČJF a Disciplinární řád ČJF)

807.4

Na trati nesmí za žádných okolností žádná jiná osoba vést nebo jet koně
žádného ze soutěžících. Nedodržení tohoto pravidla je trestáno diskvalifikací.

807.5

Jakékoliv bránění v předjíždění pomalejším soutěžícím je potrestáno
diskvalifikací. Smyslem tohoto ustanovení není bránit soutěži mezi jednotlivými
jezdci o umístění, ale má se uplatňovat v situaci, kdy výrazně pomalejší soutěžící
blokuje předjíždějícího jezdce.

807.6

Soutěžící, který byl z jakéhokoliv důvodu vyloučen nebo diskvalifikován během
jízdy, musí ihned opustit trať a nesmí po ní dále pokračovat, pokud tento úsek
není jedinou možnou alternativou cesty a pouze se svolením člena SR nebo,
pokud není k dispozici, komisaře.

807.7

Povolená pomoc na trati:

807.7.1.

Rozpis soutěže stanoví, jaká pomoc je dovolena ve veterinární uzávěře a na trati
během soutěže.

807.7.2.

Přístup k vodě na trati musí být nejméně každých 10 km.

807.7.3.

Kdykoli, i na trati, je povoleno poskytnout pomoc soutěžícímu např. po pádu,
nebo je-li soutěžící vzdálen od svého koně nebo v případě uvolnění nebo ztráty
podkovy.

807.7.4.

Další případy dovolené pomoci viz Směrnice pro vytrvalost. Rozpis má
upřesňovat povolenou pomoc pro každou soutěž.

807.8

Nedovolená pomoc: Všeobecně jsou zakázány následující typy činností, kterými
se jezdci, kteří se jich dopouštějí, vystavují riziku disciplinárního řízení nebo
diskvalifikace podle uvážení SR, zejména (ovšem ne pouze) v následujících
případech.

807.8.1.

být následován, veden nebo doprovázen v kterékoliv části trati kýmkoliv na kole,
pěšky nebo na koni jezdcem, který není účastníkem soutěže. Toto ustanovení se
netýká doprovodu dle čl. 815.1.2.

807.8.2.

provádět pomoc na trati v jakémkoliv místě, které pro takovou pomoc není
vyznačeno.

807.8.3.

přijmout pomoc kdekoliv na trati od osoby, která k takové pomoci není
oprávněna.

807.8.4.

být následován, veden nebo doprovázen v kterékoliv části trati nebo na cestě
bezprostředně přilehlé k trati jakýmkoliv motorovým vozidlem (nehledě na čl.
807.7.1).

807.8.5.

Pobízení do klusu třetí osobou ve veterinární uzávěře.

807.8.6.

Mít na trati kohokoliv k pobízení koně jakýmkoliv způsobem.

807.8.7.

Stříhat drátěné ploty, měnit části ohrad nebo trati tak, aby se uvolnila cesta, nebo
porážet stromy nebo odstraňovat překážky nebo jinak měnit technické parametry
trati.

807.8.8.

Přijmutí jakéhokoliv zásahu třetí osoby (vyžádaného i nevyžádaného), který by
mohl přinést výhodu soutěžícímu nebo jeho koni.

11

807.8.9.

Konflikt zájmů: funkcionáři se skutečným nebo domnělým konfliktem zájmů musí
tuto skutečnost oznámit organizačnímu výboru v době jmenování nebo
bezprostředně po zjištění ještě před začátkem závodu. Pokud by takový konflikt
zájmů podle úvahy předsedy sboru rozhodčích měl za následek narušení
spravedlnosti soutěže, musí takový funkcionář okamžitě odstoupit. Konflikt zájmů
by měl být oznámen na technické poradě.

808

Rozpis soutěže

808.1

V rozpise soutěže zveřejněném OV není nutné opakovat Všeobecná pravidla
nebo tato pravidla. Jsou postačující informace o kategorii soutěže, délce trati,
rychlosti, časovém limitu a eventuálním časovém limitu každé etapy, způsobu
klasifikace, pravidlech pro start, způsobech vyznačení trati, procedurách v
povinných přestávkách, popis trati (obsahující převýšení) a případných překážek.

808.2

Součástí rozpisu by měly být informace o všech poplatcích, které bude hradit
jezdec, resp. družstvo v souvislosti s výdaji navíc – např. veterinární služby,
kovářské práce apod.

808.3

V dodatku k podmínkám soutěží (uzávěrka přihlášek, místo a čas startu, počet a
délka povinných přestávek, startovné a ceny) budou obvykle uvedeny
administrativní pokyny, jako jsou podmínky dopravy, ubytování soutěžících a
ošetřovatelů, ustájení, krmivo, atd.

808.4

Rozpisy národních soutěží včetně MČR připravuje OV a schvaluje komise
discipliny.

809

Ústroj

809.1

Ochranná jezdecká přilba s tříbodovým upevněním a adekvátně upevněná je
povinná ve všech vytrvalostních soutěžích pro všechny osoby kdykoliv sedící na
koni.

809.2

Všechny osoby, které v rámci vytrvalostních závodů sedí na koni, jsou povinni
mít bezpečnou jezdeckou obuv s podpatkem nejméně 12 mm nebo uzavřené,
popř. jezdecké bezpečnostní třmeny.

809.3

Oblečení, které je odpovídající a nenarušující charakter vytrvalostního ježdění, je
vyžadováno a nutné na všech závodech.
Na všech závodech je povinné následující oblečení:

809.3.1.

809.3.2.

Při účasti na vstupní veterinární prohlídce, otvíracích ceremoniálech,
závěrečných akcích, vyhodnocení nejlepší kondice a ceremoniálech předávání
cen
•

Jezdci: upravená týmová nebo jezdecká uniforma

•

Týmoví funkcionáři, ošetřovatelé, pomocníci: upravená týmová nebo
jezdecká uniforma

•

Funkcionáři FEI: elegantní oblek se sakem a kravatou (pokud je příslušná)

V průběhu aktuálního závodu:
•

Jezdci: odpovídající jezdecký úbor, tričko/sportovní košile s límcem

•

Týmoví funkcionáři, ošetřovatelé, pomocníci: upravený týmový nebo
individuální úbor. V prostoru veterinární uzávěry nejsou povoleny krátké
kalhoty, sandály nejsou povoleny v celém soutěžním prostoru
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•

Funkcionáři: upravený pracovní úbor; nepřípustné krátké kalhoty a sandály

809.3.3.

Pro reklamu platí Všeobecná pravidla ČJF.

810

Sedlání a výstroj

810.1

V zásadě nejsou pro výstroj koně žádná omezení, ale musí být vždy v dobrém a
bezpečném stavu a musí vyhovovat koni (viz Veterinární pravidla). Jakýkoliv typ
otěží, který může nepřiměřeně omezovat volný pohyb hlavy koně, včetně
průvlečných a vyvazovacích otěží, je zakázán.

810.2

Zvláštní bezpečnostní výstroj,
stanovena rozpisem soutěže.

810.3

Biče (nebo použití jakéhokoliv jiného prostředku jako biče) a ostruhy jsou
zakázané.

810.4

Užívání mobilních telefonů a přístrojů GPS je povoleno. Všechny ostatní druhy
komunikačních přístrojů musí být povoleny SR před závodem.

810.5

Ve veterinární uzávěře nemusí být kůň nauzděn, musí však být bezpečně
ovladatelný.

810.6

Pro reklamu platí Všeobecná pravidla ČJF.

811

Surovost

811.1

Každý úkon nebo série úkonů, které podle názoru SR mohou být jasně a
jednoznačně definovány jako surovost nebo hrubé zacházení, budou
penalizovány diskvalifikací a dalšími tresty podle Všeobecných pravidel a taková
událost musí být podle Disciplinárního řádu ČJF.

811.2

Zprávy o takovém jednání musí být, pokud je to možné, doplněny podpisy a
adresami svědků surovosti. Zprávy musí být předány SR nebo OV co nejdříve.

812

Hmotnosti

812.1

Ve všech seniorských mistrovských soutěžích musí být minimální hmotnost
jezdce (včetně jezdecké výstroje) 75 kg.

812.2

V seniorských soutěžích stupně S a ST musí být minimální hmotnost jezdce mezi
75 kg a 70 kg – Komise vytrvalosti může ve zvláštních případech udělit výjimku.
Detaily musí být jasně uvedeny ve schváleném rozpisu. Pouze soutěže
s minimální hmotností jezdce 75 kg a více jsou kvalifikací na seniorské
mistrovství republiky podle čl. 816.3.13.

812.3

V soutěžích do délky 79 km včetně jsou povoleny různé váhové a věkové
kategorie, resp. kategorie podle pohlaví a to na základě předcházejícího
schválení Komisí vytrvalosti ČJF, přičemž takové váhové kategorie musí být
jednoznačně uvedené v rozpise.

812.4

V soutěžích mladých jezdců a/nebo juniorů se minimální hmotnost nestanovuje.

812.5

Je-li požadována minimální hmotnost, musí být její kontrola prováděna před
startem a – kde je to proveditelné - v cíli a namátkově v průběhu soutěže.

812.6

Jezdci musí být váženi veřejně a, kde je to nutné, s úplnou jezdeckou výstrojí
(bez uzdečky). Soutěžící musí dodržet minimální hmotnost po celou dobu

např. reflexní nášivky apod.,

může být
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soutěže pod trestem diskvalifikace. Zodpovědností každého jezdce je dostavit se
na převážení ihned po projetí cílem, pokud jej k tomu vyzve člen SR.
812.7

Organizátor musí zajistit spolehlivou váhu.

813

Hodnocení

813.1

Jednotlivci: Ve vytrvalostní soutěži se stane vítězem dvojice s nejkratším
celkovým časem, která úspěšně splní/absolvuje všechny povinné procedury a
podmínky, včetně závěrečné veterinární kontroly (čas do absolvování závěrečné
veterinární kontroly se nezapočítává do celkového času). Rozpis soutěže musí
jasně definovat způsob hodnocení.

813.2

Národní soutěž družstev: Vítězným družstvem je družstvo s nejlepším
dosaženým časem po sečtení konečné klasifikace dvou nejvýše umístěných
soutěžících v družstvu. V případě rovnosti je vítězem družstvo, jehož druhý
umístěný jezdec má nejlepší čas. V případě, že se hodnotí méně než dva jezdci
jednoho družstva, takové družstvo se nezařazuje do hodnocení soutěže
družstev.

813.3

Mrtvý závod: Jestliže dva nebo více soutěžících, startující společně, dosáhnou
stejného celkového času jízdy, jsou hodnoceni podle jejich pořadí při průjezdu
cílem.

813.4

Diskvalifikace, odstoupení nebo nezdařená kvalifikace pro další etapu:

813.4.1.

Diskvalifikace: nastane, pokud je soutěžící potrestán SR a vyloučen z další
soutěže pro porušení těchto pravidel, všeobecných pravidel, veterinárních
pravidel nebo rozpisu.

813.4.2.

Nezdařená kvalifikace pro další etapu: výsledek, když je soutěžící vyloučen
z další soutěže pro neschopnost úspěšně absolvovat veterinární prohlídku, která
je požadována pro absolvování celé soutěže, nebo nevyhoví všem požadavkům
pro předvedení nebo splnění podmínek.

813.4.3.

Odstoupení: výsledek, když se soutěžící dobrovolně stáhne ze soutěže. Takový
výsledek však lze považovat za dobrovolný a za odstoupení pouze tehdy, když:
Soutěžící úspěšně absolvoval soutěž až do doby odstoupení; Soutěžící dokončil
celou etapu včetně veterinární prohlídky pro následující etapu včetně případné
povinné opakované nebo vyžádané prohlídky; Nezavdal jinou příčinu pro
ukončení soutěže podle čl. 813

813.5

Všichni koně, kteří jakýmkoliv způsobem předčasně ukončili soutěž, musí být
předvedeni do 30 minut po ukončení k veterinární kontrole. Pokud dojde
k odstoupení na trati, musí být kůň prohlédnut členem veterinární komise, jakmile
se vrátí na soutěžní základnu a výsledek prohlídky musí být zapsán do jeho
veterinárních záznamů.

KAPITOLA II
814

Definice vytrvalostních soutěží

Kategorie vytrvalostních soutěží
Národní vytrvalostní soutěže uvedené níže se řídí Všeobecnými pravidly,
Veterinárními pravidly ČJF a těmito pravidly. Dělí se na:

814.1

Národní soutěže jednotlivců

814.1.1.

Musí být v souladu s požadavky Všeobecných pravidel ČJF a Pravidly ČJF pro
vytrvalostní ježdění
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814.1.2.

V těchto soutěžích je povinné jen oficiální hodnocení jednotlivců.

814.1.3.

V případě soutěže družstev se tato může považovat za oficiální soutěž družstev,
ovšem každý člen družstva bude automaticky považován za soutěžícího
jednotlivce. Počet družstev, který lze akceptovat, je na rozhodnutí OV. Družstvo
by mělo být složeno ze dvou až tří soutěžících, přičemž není nutné, aby byli
stejné klubové nebo oblastní příslušnosti - detaily musí být uvedeny ve
schváleném rozpise.

814.1.4.

Tyto soutěže mohou být vypsány zároveň s dalšími národními schválenými
seriály a programy, a to na základě schválení ČJF v součinnosti s komisí
vytrvalosti, která si vyhrazuje právo požadovat, aby se seriál nebo program konal
podle podmínek pro soutěže CEI, resp. CEIO soutěže a to bez ohledu na délku
soutěží

814.1.5.

Národní soutěže jsou uvedeny v kalendáři soutěží ČJF. Národní soutěže ČJF ve
vytrvalosti se dělí na šest různých stupňů obtížnosti (viz Příloha 4):

814.1.5.1 Stupeň T: Všechny jednodenní soutěže v délce 140 km a více nebo 90 km a více
při dvoudenních soutěžích nebo 70 km a více v jednom dni při tří- a vícedenních
soutěžích. Maximální tepová frekvence ve veterinárních uzávěrách je 64
tepů/min do 20 minut po projetí cílem etapy.
814.1.5.2 Stupeň ST: Všechny jednodenní soutěže v délce od 100 do 139 km nebo od 70
do 89 km v jednom dni při dvoudenních soutěžích nebo od 50 do 69 km v jednom
dni při tří- a vícedenních soutěžích. Maximální tepová frekvence ve veterinárních
uzávěrách je 64 tepů/min do 20 minut po projetí cílem etapy.
814.1.5.3 Stupeň S: Všechny jednodenní soutěže v délce od 80 do 99 km nebo od 50 do
69 km v jednom dni při dvoudenních soutěžích. Maximální tepová frekvence ve
veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20 minut po projetí cílem etapy.
814.1.5.4 Stupeň L: všechny jednodenní soutěže v délce od 55 do 79 km. Maximální
tepová frekvence ve veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20 minut po
projetí cílem etapy.
814.1.5.5 Stupeň Z: Všechny jednodenní soutěže v délce od 40 do 54 km. Maximální
tepová frekvence ve veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20 minut po
projetí cílem etapy.
814.1.5.6 Stupeň ZM: všechny jednodenní soutěže v délce do 39 km. Maximální tepová
frekvence ve veterinárních uzávěrách je 64 tepů/min do 20 minut po projetí cílem
etapy.
814.1.5.7 V závěrečných veterinárních kontrolách musí být tepová frekvence 64 tepů/ min
do 30 minut po projetí cílem poslední etapy soutěže.
814.1.5.8 Všichni jezdci a koně, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli soutěže schválené ČJF
musí být registrováni u ČJF podle všeobecných pravidel ČJF.
814.1.6.

ČJF může stanovit zvláštní kategorie soutěží a uplatňovat speciální podmínky
pro funkcionáře a způsobilosti k účasti bez ohledu na délku soutěží pro účely
výzkumu budoucích potřebných změn těchto pravidel, a to včetně změn
hmotnostních kategorií nebo speciálních kategorií. V takových případech mohou
být jednotlivé subjekty požádány o připomínkování.

814.1.7.

ČJF v součinnosti s komisí vytrvalosti ČJF a OV, kterých se to týká, určí, jaké
podmínky se budou vztahovat na soutěže nebo finále poháru, jako i na národní,
nebo oblastní seriály soutěží nebo pohárové programy skládající se z více
soutěží.
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814.1.8.

Kritéria pro tepovou frekvenci je možné během soutěže snížit, pokud je podle
názoru PVK po konzultaci s PSR a TD a OV ohrožena bezpečnost koní.

814.2

Národní soutěže družstev

814.2.1.

Musí být v souladu s požadavky Všeobecných pravidel ČJF a Pravidly ČJF pro
vytrvalostní ježdění.

814.2.2.

Na národních soutěžích družstev mohou být hodnoceni jednotlivci i družstva.
Každý subjekt nebo oblast může postavit jen jedno družstvo – podmínky pro
vypsání soutěže družstev na národním mistrovství stanoví sportovně technické
podmínky. Aby mohla být soutěž považována za oficiální soutěž družstev, je
zapotřebí minimálně tří družstev. Každé družstvo musí tvořit minimálně dva a
maximálně tři soutěžící stejné klubové příslušnosti. Do konečného hodnocení se
započítávají dva nejlepší výsledky. V případě, že by byli hodnoceni méně než
dva soutěžící v družstvu, toto družstvo nebude započteno do celkového pořadí.

815

Způsobilost

815.1

Všech vytrvalostních soutěží, a to jako jednotlivec nebo jako člen družstva, se
může zúčastnit jezdec, který je řádně oprávněn k účasti svým registrovaným
subjektem.

815.1.1.

Národních vytrvalostních soutěží se mohou zúčastnit pouze jezdci s platnou
jezdeckou licencí.

815.1.2.

Národních vytrvalostních soutěží se mohou zúčastnit jezdci s platnou jezdeckou
licencí od 8 let do dovršení 12 let věku, pouze jsou-li na trati doprovázeni osobou
starší 18 let, která je členem ČJF. Pokud je doprovázející osoba vlastníkem
platné jezdecké licence, může být hodnocena ve výsledcích soutěže. Doprovod
podle tohoto odstavce není nedovolenou pomocí podle čl. 807.7.1

815.1.3.

Účast na národních soutěžích se řídí kategorizací jezdců (viz Příloha 2)

815.1.4.

Mezinárodních závodů se může zúčastnit jezdec, který je zařazen do kategorie D
nebo E (viz Příloha 2)

815.2

Koně mohou startovat v soutěži, pokud dosáhli v kalendářním roce minimálního
předepsaného věku pro danou obtížnost soutěže (viz Příloha 4). Koně mohou
startovat ve vyšším stupni obtížnosti teprve po úspěšném dokončení předchozího
stupně obtížnosti.

815.2.1.

Soutěž stupně ZM – od 4 let

815.2.2.

Soutěž stupně Z a L – od 5 let

815.2.3.

Soutěž stupně S – od 6 let

815.2.4.

Soutěž stupně ST a T – od 7 let

815.2.5.

Klisny v pokročilém stadiu březosti (tzn. více než 120 dnů) nebo s hříbětem pod
sebou se nemohou účastnit žádné vytrvalostní soutěže.

815.2.6.

Veškerý věk se určuje k roku pořádání soutěže, ve které se má kůň zúčastnit, s
tím, že musí být potvrzen buď na základě spolehlivých registrací nebo písemným
veterinárním stanoviskem, které může být uvedeno v pase. U koní ze severní
polokoule se bere, že se narodili 1. ledna a u koní z jižní polokoule se bere, že se
narodili 1. srpna.

815.3

Povinný odpočinek pro koně:

815.3.1.

Po účasti na závodech CEN nebo CEI musí být dán koni před startem na dalších
národních i mezinárodních závodech povinný minimální odpočinek (doba
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odpočinku začíná o půlnoci toho dne, který je v rozpise označen jako datum a
čas maximálního času jízdy soutěže a končí o půlnoci dne předcházejícího
zveřejněnému dnu startu následující soutěže):
Při dokončené délce
•

0 – 40 km

5 dní odpočinku (pouze při vzdání)

•

0 - 80 km

12 dní

•

nad 80 - 120 km

19 dní

•

nad 120 km

26 dní

Povinnou dobu odpočinku v případě bezprostředního invazivního zákroku
upravuje čl. 815.3.3 a 815.3.4.
815.3.2.

Definice invazivní zákroku:
Jakékoliv zacházení s koněm, které zahrnuje nabodnutí nebo naříznutí kůže,
nebo vložení jakéhokoliv přístroje nebo cizího materiálu do těla se považuje za
invazivní zákrok. Výjimkou je pouze perorální podávání elektrolytů a
akupunktura. Pokud se kůň nekvalifikoval kvůli metabolickému problému, který
ovšem nebyl léčen, protože by takový zákrok ohrozil zdraví nebo pohodu koně,
je takový stav považován za stav vyžadující invazivní zákrok bez ohledu na to,
zda došlo k zákroku či nikoliv.

815.3.3.

Pokud je na jakýchkoliv závodech kůň vyloučen kvůli metabolickým problémům,
které vyžadují bezprostřední invazivní ošetření, musí být takovému koni dán
odpočinek nejméně 60 dní před dalším startem na závodech CEI.

815.3.4.

Pokud je kvůli metabolickým problémům, které vyžadují bezprostřední invazivní
ošetření, vyloučen kůň na dvou po sobě jdoucích závodech nebo dvakrát
v průběhu 3 měsíců, musí být takovému koni dán odpočinek nejméně 90 dní před
dalším startem na závodech CEI.

815.3.5.

PVK a veterinář závodů zodpovídají za to, že po skončení závodů posoudí každý
případ, zda byl invazivním zákrokem vyžadujícím povinný odpočinek nebo
oprávněným ošetřením.

815.3.6.

Komise vytrvalosti ČJF může vytvořit doplňkový předpis pro další podmínky
odpočinku koní, kteří vykážou trvalé metabolické problémy.

816

Kvalifikační postup & potvrzování způsobilosti

816.1

Kvalifikace nováčků je spravována národní federací

816.1.1.

Koně a jezdci musejí, ne nutně jako dvojice:

816.1.1.1 Úspěšně dokončit 2 soutěže s délkou 40 až 79 km a 2 soutěže 80 až 90 km
s rychlostí 16 km.hod-1 nebo nižší
a potom
816.1.1.2 Úspěšně dokončit 1 soutěž s délkou 80 až 90 km s neomezenou rychlostí
816.1.2.

Jezdci a koně musí dokončit podmínky této kvalifikaci v průběhu 24 měsíců (ne
dříve než za 12 měsíců), aby se mohli zúčastnit závodů FEI

816.2

Kvalifikace na soutěže CEI: stanovena na základě záznamů a databází FEI a
ověřena každou národní federací.

816.2.1.

Všichni koně a jezdci musejí mít úspěšně dokončenou kvalifikaci pro nováčky,
aby mohli vstoupit do kvalifikace CEI kategorií
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816.2.2.

Koně a jezdci, ne nutně jako dvojice, musejí postupně úspěšně dokončit
jednotlivé stupně soutěží podle systému hvězd FEI, počínaje soutěží 1*, aby se
mohli zúčastnit další kategorie mezinárodních závodů.

816.2.3.

Kvalifikace jezdců do 3* podle hvězdového systému platí doživotně.

816.2.4.

Kvalifikace koní podle hvězdového systému je platná pro období 24 měsíců.
Pokud kůň nestartuje v dalším stupni, pro který se kvalifikoval, během tohoto
období, musí před pokračováním dále opakovat kvalifikaci pro dosažený stupeň.

816.3

CEI 4* mistrovství:

816.3.1.

Junioři / mladí jezdci
Koně:

816.3.1.1 Koně musí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro nováčky a
CEI hvězd včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti
požadováno.
816.3.1.2 Koně musejí mít úspěšně dokončené nejméně 2 soutěže CEI 2* nebo vyšší.
816.3.1.3 Z těchto dvou soutěží CEI musí být nejméně jedna s minimální rychlostí 14 km1
.h a stejné nebo vyšší délky jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být
absolvována v období 24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro
mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle toho, které datum nastane dříve) a
musí být absolvována jako dvojice s nominovaným jezdcem, pokud jezdec není
Elitním J/YR jezdcem. V takovém případě může být kůň obsazen jakýmkoliv
Elitním J/YR jezdcem.
Jezdci:
816.3.1.4 Pro získání titulu Elitní J/YR jezdec musí jezdec úspěšně dokončit alespoň deset
soutěží CEI 2* na 120 km nebo vyšších. Pro udržení titulu Elitní J/YR jezdec
musí jezdec absolvovat úspěšně dokončit alespoň jednu soutěž CEI 120 km
během následných 24 měsíců.
816.3.1.5 Jezdci, kterým byla pozastavena činnost podle Všeobecných pravidel FEI
(Sankce) nebo kteří se dopustili porušení pravidel proti dopinku a kontroly léčby
koní FEI, automaticky ztrácí titul Elitní jezdec a jsou povinni absolvovat všechny
potřebné CEI 2*. Absolvovat všechny závody mohou až po ukončení pozastavení
činnosti nebo ukončení trestu.
816.3.1.6 Jezdci musejí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro nováčky
a CEI hvězd včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti
požadováno.
816.3.1.7 Jezdci musí mít úspěšně dokončené nejméně 3 soutěže CEI 2* nebo vyšší.
816.3.1.8 Z těchto tří soutěží CEI musí být jedna s minimální rychlostí 14 km-1.h a tou
samou nebo větší délkou jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být
absolvována v období 24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro
mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle toho, které datum nastane dříve) a
musí být absolvována jako dvojice s nominovaným koněm, pokud jezdec nemá
titul Elitní jezdec.
816.3.1.9 Záznam a doklad o kvalifikaci: odsouhlasený záznam musí být zařazen do
výsledků jezdce/koně pro případný zápis do databáze/FEI pasu. Hlavní
zodpovědnost za doložení kvalifikace je na národních federacích.
816.3.2.

Senioři:
Koně
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816.3.2.1 Koně musejí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro nováčky
a CEI hvězd včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti
požadováno.
816.3.2.2 Koně musejí mít úspěšně dokončené nejméně 3 soutěže CEI 2* nebo vyšší.
816.3.2.3 Z těchto tří soutěží CEI musí být nejméně jedna s minimální rychlostí 14 km-1.h a
stejné nebo vyšší délky jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být
absolvována v období 24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro
mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle toho, které datum nastane dříve) a
musí být absolvována jako dvojice s nominovaným jezdcem, pokud jezdec není
Elitním Senior jezdcem. V takovém případě může být kůň obsazen jakýmkoliv
jezdcem.
Jezdci
816.3.2.4 Pro získání titulu Elitní Senior jezdec musí jezdec úspěšně dokončit alespoň
deset soutěží CEI 3* na 160 km nebo vyšších. Pro udržení titulu Elitní J/YR
jezdec musí jezdec absolvovat úspěšně dokončit alespoň jednu soutěž CEI 3*
160 km každých následných 24 měsíců.
816.3.2.5 Jezdci, kterým byla pozastavena činnost podle Všeobecných pravidel FEI
(Sankce) nebo kteří se dopustili porušení pravidel proti dopinku a kontroly léčby
koní FEI, automaticky ztrácí titul Elitní jezdec a jsou povinni absolvovat všech
deset CEI 3*. Absolvovat všechny závody mohou až po ukončení pozastavení
činnosti nebo ukončení trestu.
816.3.2.6 Jezdci musejí mít splněnu kvalifikaci podle výše uvedeného postupu pro nováčky
a CEI hvězd včetně délky soutěže, pro kterou je potvrzení o způsobilosti
požadováno.
816.3.2.7 Jezdci musejí mít úspěšně dokončené nejméně 5 soutěží CEI 2* nebo vyšší.
816.3.2.8 Z těchto 5 soutěží CEI musí být jedna s minimální rychlostí 14 km-1.h a tou
samou nebo větší délkou jako je mistrovská soutěž 4*. Soutěž musí být
absolvována v období 24 měsíců před datem nominačních přihlášek pro
mistrovství a/nebo 60 dní před soutěží (podle toho, které datum nastane dříve) a
musí být absolvována jako dvojice s nominovaným koněm, pokud jezdec nemá
titul Elitní jezdec.
816.3.2.9 Záznam a doklad o kvalifikaci: odsouhlasený záznam musí být zařazen do
výsledků jezdce/koně pro případný zápis do databáze/FEI pasu. Hlavní
zodpovědnost za doložení kvalifikace je na národních federacích.

817

Pozvání
vypuštěn

818

Přihlášky

818.1

Počet koní, kteří mohou být přihlášeni na soutěž, musí být v souladu s rozpisem.

818.2

Všechny soutěžící musí přihlásit jejich registrovaný subjekt. Všechny účastníky,
které vybraly jejich subjekty, musí akceptovat OV. OV nesmí akceptovat žádné
jiné přihlášky.

818.3

Subjekty mohou přihlásit jen ty soutěžící, kteří se kvalifikovali podle podmínek, o
kterých rozhodla příslušná komise a schválil VV ČJF.

19

818.4

Jestliže subjekt přihlásil více soutěžících a koní, než je povolený počet pro
oficiální družstvo, vedoucí družstva musí určit soutěžící a koně, kteří jsou vybráni
do oficiálního družstva a to nejpozději po první veterinární kontrole.

818.5

Za žádných okolností nemůže OV omezovat počet přihlášek oprávněných
soutěžících, resp. družstev na mistrovstvích.

818.6

Přihlášky na mistrovství musí být podané v souladu s dvěma povinnými fázemi,
uvedenými níže v paragrafech 818.6.1. a 818.6.2. Přihlášky na ostatní národní
závody se řídí čl. 818.6.2. OV musí stanovit termíny přihlášek v rozpise.

818.6.1.

Jmenovité přihlášky musí být doručeny OV minimálně 4 týdny před soutěží a
musí obsahovat seznam jmen soutěžících, ze kterého budou vybrána jména
soutěžících pro definitivní přihlášky a pro všechny výměny a musí být uveden
počet soutěžících a koní, které má subjekt v úmyslu vyslat. Počet jezdců a koní
uvedených ve jmenovité přihlášce nesmí překročit dvojnásobek počtu pozvaných
podle rozpisu. Jakmile jsou jmenovité přihlášky odeslány, subjekt může vyslat
méně jezdců a/nebo koní než je v nich uvedeno, ale nikdy ne více. Subjekty,
které nejsou přihlášeny po termínu jmenovitých přihlášek a jejichž omluva není
akceptovatelná pro OV, by měly být OV nahlášeny Komisi vytrvalosti ČJF.

818.6.2.

Definitivní přihlášky musí být doručeny OV minimálně 4 dny před začátkem
soutěže. Představují definitivní výběr soutěžících a koní, kteří na soutěž pojedou.
Počet jezdců a koní na definitivních přihláškách nesmí překročit počet jezdců a
koní uvedených na jmenovitých přihláškách a jejich jména musí být vybrána ze
seznamu jmen uvedených na jmenovité přihlášce. Po zaslání definitivních
přihlášek mohou být změny koní a/nebo jezdců udělány pouze s výslovným
souhlasem OV

818.7

V přihlašovacím formuláři pro koně musí být uvedeny následující údaje:
Jméno/jména, plemeno, pohlaví, věk, barva, číslo registrační známky a
v případě, že se to vyžaduje, kvalifikace.

818.8

Pokud by subjekt vyslal více koní, než je uvedeno ve jmenovité přihlášce, OV
není povinen se o ně postarat, ani je nechat účastnit se soutěže.

818.9

Na soutěži může soutěžící stáhnout jednoho nebo všechny své koně ze soutěže,
ale nemůže bez souhlasu OV a SR přidat koně, který předtím nebyl přihlášen do
soutěže.

818.10

Pokud subjekt přihlásil ve jmenovité přihlášce družstvo a zjistí, že jej nebude
moci vyslat, musí neodkladně informovat OV.

818.11

Družstva nebo jednotliví soutěžící, které jejich subjekt uvedl na definitivní
přihlášce na jakoukoli soutěž a kteří se nezúčastní bez důvodné omluvy, musí TD
nahlásit PSR za účelem posouzení disciplinárního řízení. Účast na jiné soutěži,
která se koná ve stejném termínu, není důvodnou omluvou pro neúčast na
soutěži.

818.12

Subjekt nemůže na jeden termín stejnou dvojici jezdec/kůň přihlásit definitivní
přihláškou více než jednomu OV, jinak bude daná dvojice jezdec/kůň
diskvalifikována ze soutěže, které se nakonec zúčastní.

818.13

Odstoupením po termínu definitivních přihlášek nebo neomluvenou neúčastí
vzniká zodpovědnost za náhradu finanční ztráty, kterou utrpěl OV (výdaje na
ustájení a ubytování) v důsledku pozdního odstoupení nebo neomluvené
neúčasti.

818.14

Žádný soutěžící nemůže na žádné vytrvalostní soutěži soutěžit s více než jedním
koněm.
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818.15

Na mistrovství může jet tolik náhradních koní, kolik povolí OV. Prostory pro
ustájení musí být dimenzovány tak, aby počítaly minimálně s jedním náhradním
koněm. Nicméně, všichni náhradní koně musejí být uvedeni ve jmenovitých
přihláškách.

819

Nahlášení startujících

819.1

Vedoucí družstva musí na sekretariát OV písemně nahlásit jména soutěžících a
koní přidělených soutěžícím, kteří definitivně startují, vybraných ze seznamu
jmen na oficiální přihlášce.

819.2

Vedoucí družstva, resp. jeho zástupce, nahlásí startující v termínu mezi 1 – 3
hodinami po první kontrole koní, a to podle dopředu oznámeného rozhodnutí
PSR.

819.3

Výměna/náhrada.

819.3.1.

Výměna po podání definitivních přihlášek: Po odeslání definitivních přihlášek se
může výměna koní a/nebo soutěžících uskutečnit jen s písemným souhlasem
subjektu jezdce a OV, přičemž tento souhlas nelze bezdůvodně odepírat. Všichni
vyměnění jezdci a koně musí být korektně kvalifikováni podle čl. 816.3.

819.3.2.

Výměna v případě úrazu nebo onemocnění: V případě úrazu nebo onemocnění
soutěžícího nebo koně, které znemožní danému jezdci nebo koni účast v soutěži
a které nastane mezi nahlášením soutěžících a startem soutěže, lze uskutečnit
výměnu nejpozději 2 hodiny před startem soutěže. Musí být splněny následující
podmínky:
•

osvědčení o zdravotním stavu vydané oficiálně uznaným lékařem pro
jezdce a veterinárním lékařem/týmovým veterinářem pro koně

•

povolení od PSR

819.3.3.

Soutěžící nebo kůň nebo oba dva, mohou být nahrazeni jiným soutěžícím nebo
koněm nebo dvojicí kůň/jezdec, vybranými z těch, kteří jsou řádně přihlášeni jako
členové družstva nebo jako jednotlivci a jejichž koně úspěšně absolvovali první
veterinární kontrolu.

819.3.4.

Na mistrovstvích může subjekt vyměnit koně jen za koně uvedené na seznamu
jmenovitých přihlášek daného subjektu, kteří jsou kvalifikováni ve smyslu čl. 818.

KAPITOLA III
KONTROLY

PROHLÍDKY, KONTROLY A DOPINGOVÉ

820

Veterinární kontrola

820.1

Veterinární komise má plnou kontrolu nad vším, co se týká bezpečnosti koní.

820.2

Veterinární pravidla se vztahují na všechny vytrvalostní soutěže.

820.3

Série prohlídek a vyšetření požadovaných podle těchto pravidel, jsou založeny
na zájmu o zdraví, bezpečnost a pohodu koní v soutěži.

820.4

Rozhodnutí sboru rozhodčích, přijatá na doporučení oficiálních veterinářů, jsou
konečná a proti jejich rozhodnutí není odvolání. Sbor rozhodčích je však povinen
ve všech případech poskytnout odpovídající informaci o důvodech vyloučení
koně.
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820.5

Dojde-li k uhynutí koně z jakéhokoliv důvodu mezi vstupní a závěrečnou
prohlídkou, je sbor rozhodčích s pomocí zahraničního veterinárního delegáta
povinen podat o okolnostech písemnou zprávu národní federaci země, kde se
soutěž koná. NF následně s Veterinární komisí FEI zhodnotí okolnosti.

820.6

Pokud dojde k uhynutí zúčastněného koně během stanovené doby (viz
Veterinární pravidla) následujících po mistrovské soutěži, provede o tom NF
písemný záznam, který pošle Veterinární komisi FEI k zhodnocení okolností.

820.7

Umístit se a být klasifikováni v konečné výsledkové listině mohou jen ti koně,
kteří prošli všemi veterinárními prohlídkami a kontrolami.

820.8

Po každé soutěži musí být zaznamenány detaily o koni: dokončená vzdálenost,
důvody nedokončení (metabolické, kulhání nebo obojí), ošetření během soutěže,
postoupení k hospitalizaci, povinná doba odpočinku a další komentáře nutné k
ochraně bezpečnosti koně na dalších závodech a jeho pohody. Tyto informace
budou vložena do FEI pasu nebo národního průkazu koně. Zápisy může
provádět pouze veterinární delegát, předseda sboru rozhodčích a odvolací
komise.

820.9

V individuálním veterinárním záznamu musí být pro každého koně zaznamenány
veškeré relevantní informace požadované na prohlídkách a zkouškách. Tyto
informace musí být v zásadě k dispozici na všech následných prohlídkách a
zkouškách. Tyto záznamy se vyrábí elektronicky (se zálohou) nebo v tištěné podobě.
Jezdci mají právo vidět a zkopírovat si záznam jejich koně bezprostředně po kontrole
nebo vyšetření. Veterinární karty mohou být uchovávány organizačním výborem.
Veterinární karty koní, kterým bylo poskytnuto okamžité invazivní ošetření, musí být
zaslány zahraničním veterinárním delegátem na FEI společně s podrobnostmi o takto
poskytnutém ošetření.

820.10

Čas příjezdu do veterinární přestávky musí být zaznamenán a kůň musí být
předveden k veterinární prohlídce ve lhůtě dle těchto Pravidel a jak bylo potvrzeno
rozpisem.

820.11

Povinné přestávky souvisí s místem veterinární prohlídky, kam jezdci / ošetřovatelé
vstupují s koněm, když se rozhodnou, že kůň je připraven absolvovat veterinární
prohlídku. Jakmile jezdci / ošetřovatelé vstoupí do kontrolované oblasti, musí
postupovat s koněm přímo k určenému veterináři přiměřeným tempem a konstantním
pohybem dopředu. Koně mohou doprovázet v místě kontroly maximálně tři lidé tento počet může být dále omezeno rozpisem nebo předem ohlášeným rozhodnutím
předsedy sboru rozhodčích. Na mistrovstvích a CEIO mají přístup do oblasti
veterinární prohlídky navíc veterinární lékař týmu a vedoucí družstva - svou
přítomnost musí ohlásit předsedovi sboru rozhodčích.

820.12

Dokud neuběhne čas stanovený pro předvedení koně k veterinární prohlídce
daný rozpisem, může být kůň předveden více než jednou, pokud se na tom
dohodne veterinární komise a sbor rozhodčích, a kůň musí projevit schopnost
pokračovat v těchto kritériích: tepová frekvence, metabolická stabilita a chod.

820.13

Zkouška tepové frekvence, metabolické stability a střevních pochodů musí být
provedena současně a kůň musí splňovat minimální hodnoty pro daný stupen
soutěže. Pokud dojde ke změně provádění zkoušky, musí to být zveřejněno v
rozpise nebo sborem rozhodčích před začátkem soutěže.

820.14

Pokud kůň splňuje parametry tepové frekvence, začíná mu vstupem do
veterinárního prostoru povinná přestávka. Během této přestávky jsou provedeny
další části prohlídky včetně klusové zkoušky.

820.15

Technický delegát nebo sbor rozhodčích mohou společně s veterinární komisí
upravit délku povinné přestávky v závislosti na klimatických nebo jiných
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zvláštních podmínkách. Změna musí být oznámena všem jezdcům a/nebo
vedoucím družstev před startem do nové etapy.
820.16

821

Organizační výbor, technický delegát, předseda veterinární komise, zahraniční
veterinární delegát a předseda sboru rozhodčích jsou povinni zajistit odpovídající
následnou a veterinární péči, včetně opatření pro postoupení koní zařízení s
chirurgickými schopnostmi. Pro soutěže CEI 4* a mistrovství, musí být ošetřovna
a nouzové léčebné zařízení na místě konání. Tato opatření musí být jasně
napsána v rozpise a schválena technickým delegátem před prvním vyšetření. Po
první zkoušce, může předseda veterinární komise a zahraniční veterinární
delegát po konzultaci se sborem rozhodčích doporučit změny v léčebných
opatřeních, včetně umístění členů veterinární komise nebo organizace jejich
dostupnosti pro pomoc při léčbě / následné péči. Tato opatření musí označovat
ošetřující veterinární lékaře a ošetřující skupina musí obsahovat veterinárního
lékaře s licencí k praktikování veterinárního lékařství v dané zeměpisné poloze.

VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY KONÍ

821.1

Veterinární kontrola

821.1.1.

První kontrola má být provedena bezprostředně po příjezdu koně ke stáji a určitě
před umístěním koně do přidělené stáje.

821.1.2.

Tuto kontrolu provádí veterinář jmenovaný organizačním výborem, a pokud není
přítomný, veterinář hostitelské země. předseda sboru rozhodčích a zahraniční
veterinární delegát by měli být přítomni, pokud je to možné.

821.1.3.

Cílem je především stanovit totožnost koní (pasy, registrační doklady, atd.) a za
druhé stanovit celkové zdraví koně, a zejména s cílem nalézt nakažlivým nemoci.
Pochybné případy by měly být nahlášeny OV, TD nebo SR ihned po příchodu, ale
nejpozději jednu hodinu před první kontrolou.

821.1.4.

Na národních soutěžích mohou být tato vyšetření spojená s první/vstupní
kontrolou.

821.2

Kontroly koní (horse inspections)

821.2.1.

První/vstupní kontrola (First inspection): V zásadě by měla probíhat v den před
začátkem soutěže a je prováděna veterinární komisí spolu se SR. Provede se podle
standardů pro všechny veterinární kontroly, které jsou uvedeny níže, přičemž se
VK zaměří na následující: tepová frekvence, dýchací soustava, všeobecný stav,
posouzení chodů, bolestivost, otevřené rány, poranění, rozsah pohybu a jiné
náležitosti a aspekty, které je možné kdykoliv podle potřeby doplnit do veterinární
karty.

821.2.2.

Prohlídky obecně: neexistují žádné rozdíly v rozhodování veterinářů při
posuzování koní ve všech prohlídkách. Pro rozhodování se užívají stejné
standardy pro hodnocení metaboliky, tepové frekvence i chodů.

821.2.3.

Slušnost při prohlídkách: veterinární prostor by měl zůstat zdvořile klidný, aby
pomáhali jezdcům a koním snižovat napětí intenzivní soutěže. GJ a komisaři jsou
odpovědní za udržování klidu. Za udržování klidu jsou zodpovědní současně i
jezdci, jejich ošetřovatelé nebo vlastníci nebo lenové družstva. Všichni musí
respektovat povahu toho, co se děje ve veterinárním prostoru při hodnocení zdraví a
kondice a pomáhat koním překonat stresově fyzickou náročnost. Z toho důvodu
nebude tolerováno žádné nesportovní chování, pokud jde o zdržování nebo
nesoulad s poctivým předvedením. ČJF může kdykoliv podle potřeby vydat seznam
výslovně zakázaného chování pod hrozbou diskvalifikace nebo jiného disciplinárního
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trestu. Takový seznam nicméně není vyčerpávající a dobrý úsudek SR a komisařů
musí být nedotknutelný. (Viz Poznámky pro orientaci ve vytrvalosti)

821.2.4.

Povinná opakovaná prohlídka: veterinární komise po konzultaci se SR stanoví,
při které veterinární přestávce bude povinné předvést koně pro povinnou
opakovanou prohlídku. K takové prohlídce se nesmí kůň dostavit dříve než 15
minut před startem do další etapy.

821.2.5.

Vyžádaná opakovaná prohlídka: pokud má prohlížející veterinář pochybnosti o
stabilitě koně, může si vyžádat opakované předvedení koně k prohlídce v
průběhu času pro odpočinek (ne dříve než 15 minut před startem do další etapy)

821.2.6.

Veterinární prohlídka: první prohlídka koně prováděná na konci každé etapy.

821.2.7.

Opakovaná kontrola tepové frekvence: pokud je během veterinární prohlídky
tepová frekvence vyšší, než je povoleno pro tuto prohlídku, kůň může být
předveden k prohlídce opakovaně v rámci stanoveného času.

821.2.8.

Tepová frekvence: koně, kteří mají abnormálně vysokou tepovou frekvenci nebo
tepovou frekvenci vyšší než je povolena rozpisem nebo stanovena sborem
rozhodčích na doporučení veterinární komise, nemohou pokračovat v soutěži a
jsou označeni jako nekvalifikovaní pro další etapu. Všechny neobvyklé srdeční
ozvy musí být zaznamenány. Pokud má být kůň označen za neschopného
pokračovat do další etapy z důvodu vysoké tepové frekvence, musí tuto
skutečnost bezprostředně potvrdit druhý člen veterinární komise.

821.2.9.

Dýchací systém: abnormality v rychlosti nebo povaze dýchání mohou být
považovány veterinární komisí za stav, který neumožňuje kvalifikaci pro další
etapu.

821.2.10. Celková kondice a metabolický stav: koně s celkově špatnou kondicí nebo
abnormálně vysokou tělesnou teplotou se nekvalifikují do další etapy.
821.2.11. Metabolicky stav: Metabolický stav je posuzován vyšetřením a záznamem
parametrů, které naznačují schopnost koně pokračovat v soutěži, včetně (ovšem
ne výhradně) vyšetření sliznice, plnění kapilár, hydratace, střevní pochody a
indexu obnovení srdeční činnosti. Neschopnost kvalifikace pro pokračování do
další etapy z důvodů metabolického stavu, poranění měkkých tkání nebo z jiných
důvodů vyžaduje posouzení veterinární porotou, která v tajném hlasování
rozhodne, zda kůn bude pokračovat nebo ne. Každý člen veterinární komise
předá své hodnocení členu sboru rozhodčích.
821.2.12. Nepravidelnosti chodů: na vstupní nebo závěrečné prohlídce nebo na kterékoliv
průběžné prohlídce; musí být kontinuálně sledovatelné v klusu nebo
odpovídajícím chodu; kůň je předváděn na volném vodítku na dráze tam a zpět,
bez předchozí flexe nebo hluboké palpace; nepravidelnosti chodu musí být
označitelné jako způsobující bolest nebo ohrožující bezprostřední schopnost
koně podávat výkon; koně jsou vyloučeni ze soutěže a nejsou schopni se
kvalifikovat do další etapy.
821.2.12.1 Prohlídka musí prováděna na rovném povrchu.
821.2.12.2 Pokud má prohlížející veterinář po absolvování první klusové zkoušky
pochybnosti o schopnosti koně pokračovat, kůň bude předveden znovu před
veterinární porotou, složenou ze tří veterinářů. Hodnocení je provedeno pod
dohledem všech tří veterinářů a rozhodnutí, zda kůň splnil nebo splnil je předáno
každým členem veterinární poroty přímo členu sboru rozhodčích.
821.2.12.3 Pokud má pochybnosti, může kterýkoliv ze členů veterinární poroty požádat sbor
rozhodčích o opakované předvedení koně v klusu. Konečné rozhodnutí vychází z
většinového hlasu, je nezávislé a bez diskuze, a je konečné.
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821.2.12.4 Pokud se porota není schopna domluvit na konečném rozhodnutí, zda je kůň
schopen pokračovat, ani po třech pokusech (jednom prohlížejícím veterinářem a
dvou veterinární porotou), ať už z důvodů selhání předvedení nebo v souladu s
veterinárními kritérii, kůň bude vyloučen.
821.2.12.5 Jakýkoliv neobvyklý charakter chodu koně musí být zaznamenán do veterinární
karty bez ohledu na to, zda je důvodem k vyloučení či nikoliv.
821.2.13. Bolestivost, otevřené rány, poranění: Jakýkoliv výskyt bolestivosti, otevřených ran
a poranění v dutině ústní, na končetinách a po těle, včetně podrážděných míst v
oblasti obřišníku a sedla musí být zaznamenán. Pokud by účast nebo
pokračování v soutěži mohla vážně zhoršovat bolestivost, kůň bude vyloučen.
821.2.14. Podkovy a kopyta: koně mohou startovat bez podkov, ale pokud jsou okováni,
musí být okováni správně a podkovy musí být v přiměřeném stavu po celou dobu
soutěže. Koně, kteří jsou okovaní ve vstupní veterinární prohlídce, mohou
přetnout cílovou linii bez jedné nebo více podkov. Botičky a podložky jsou
povoleny. Nicméně - ve všech případech, kdy by stav kopyt mohl ovlivňovat
výkon koně nebo by zvyšoval bolestivost, musí být kůň označen za neschopného
kvalifikace do další etapy.
821.3

Individuální veterinární karty
Individuální veterinární karty (vet cards) musí být vydány před vstupní veterinární
prohlídkou a doplněny po každé veterinární prohlídce.

821.4

Závěrečná prohlídka

821.4.1.

Při závěrečné prohlídce musí být klusová zkouška každého koně provedena před
porotou složenou ze 3 členů veterinární komise. Člen poroty může před
hlasováním požádat (pouze 1x) o opětovné předvedení koně v klusu.

821.4.2.

Do závěrečné veterinární prohlídky je povolen pouze jeden vstup. Musí být ve
stanoveném čase po projetí cílem závodu.

821.4.3.

Pro předvedení veterinární komisi k závěrečné veterinární prohlídce musí být do
30 minut po projetí cílem závodu puls koně 64 tepů za minutu nebo nižší. Koně,
kteří nesplňují toto kritérium, nebudou zařazeni do vyhodnocení, ale i tak musí
být předvedeni před VK do 30 minut po projetí cílem.

821.4.4.

V každém případě musí být puls změřen a zapsán do veterinární karty v čase,
který je uveden v rozpise.

821.4.5.

Účelem závěrečné prohlídky je posoudit, zda je kůň po normálním odpočinku
stále schopen pokračovat v soutěži další etapou. Prohlídka je provedena stejným
způsobem a dle stejných kritérií jako předchozí prohlídky v průběhu závodu s tou
výjimkou, že je do ní povolen pouze jediný vstup. Každý kůň bude posuzován
s ohledem na záznamy v jeho veterinární kartě.

821.4.6.

Ve všech vytrvalostních soutěžích na 160 km v jednom dni nebo na 100 km
denně ve 2 nebo více dnech musí všichni soutěžící koně po projetí cílem zůstat
po dobu stanovenou veterinární komisí v prostoru vyhrazeném pro ustájení, aby
byli pod veterinárním dohledem.

821.5

Další prohlídky
Sborem rozhodčích nebo oficiálními veterináři mohou být kdykoli v průběhu
soutěže prováděny další prohlídky všech nebo kteréhokoli náhodně vybraného
koně.

822

Cena kondice
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822.1

OV může vyhlásit soutěž o cenu kondice ve všech vytrvalostních soutěžích.

822.2

Účelem této ceny je najít koně, který v nejlepší kondici dokončil závod a umístil
se mezi nejlepšími (maximálně mezi prvními deseti koňmi).

822.3

Kůň může být zařazen do hodnocení o cenu kondice, pouze pokud úspěšně
dokončil soutěž v čase jízdy, který je v limitu daném sborem rozhodčích. Tento
limit je vyjádřen procenty vzhledem k času jízdy vítězného koně.

822.4

Koně, kteří se účastní hodnocení o cenu kondice, jsou považováni, že jsou stále
v soutěži, a to až do vyhlášení výsledků ceny kondice.

822.5

Soutěžící nejsou povinni přihlásit své koně do soutěže o cenu kondice.

822.6

Ke stanovení nejlepší kondice by měl být použit postup popsaný v Dodatcích
k vytrvalostním pravidlům.

823

Veterinární ošetření během soutěže

823.1

Veterinární ošetření během soutěže nesmí být koni poskytnuto bez písemného
souhlasu veterinární komise. Toto schválené ošetření nemá vliv na umístění
koně v soutěži (viz. Veterinární FEI pravidla).

Kapitola IV. Funkcionáři vytrvalostních soutěží
824

Povinnosti funkcionářů

824.1

Sbor rozhodčích

824.1.1.

SR dohlíží na veškeré přípravy OV týkající se rozhodování, veterinárních
prohlídek a měření času vytrvalostní soutěže.

824.1.2.

OV zajistí asistenci dalších funkcionářů, komisařů a veterinářů podle počtu
přihlášek, SR má však i nadále celkovou odpovědnost nad průběhem soutěže.

824.2

Technický delegát / Autor trati

824.2.1.

TD je povinen v koordinaci s OV dopředu zkontrolovat a schválit trať. Na
mistrovstvích se TD musí zúčastnit navrhování tratě s OV.

824.2.2.

TD schvaluje technické a administrativní zabezpečení závodu, správné postupy
při příjezdu, veterinárních prohlídkách a vyšetřeních koní, ustájení koní a
ubytování jezdců a zajišťuje průběh závodu.

824.2.3.

Technický delegát dohlíží na informativní schůzku technického personálu a
stejně tak i na jeho činnost.

824.2.4.

Technický delegát prošetřuje všechny okolnosti, podává zprávu Sboru
rozhodčích a informuje o všech rozhodnutích, která Sbor rozhodčích potřebuje
pro svou činnost.

824.2.5.

Dokud technický delegát neoznámí Sboru rozhodčích, že je spokojen s přípravou
pořádání soutěže, jeho kompetence jsou absolutní. Poté technický delegát
dohlíží nad technickým a administrativním zajištěním soutěže, radí a pomáhá
sboru rozhodčích, veterinární komisi a organizačnímu výboru.

824.2.6.

Ve 3* a nižších soutěžích může technický delegát, má-li odpovídající kvalifikaci,
být členem sboru rozhodčích.

824.3

Veterinární komise
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824.3.1.

VK má úplnou kontrolu nad všemi záležitostmi, týkajícími se bezpečnosti, zdraví
a pohody koní. Pro všechny schválené vytrvalostní soutěže ČJF platí veterinární
pravidla ČJF.

824.3.2.

OV a TD by měli co nejdříve, jak je to jen možné, konzultovat s PVK plánování
veterinárních uzávěr a všech záležitostí týkajících se bezpečnosti koní v soutěži.

824.4

Hlavní komisař

824.4.1.

HK je zodpovědný za organizaci činnosti komisařů během celé soutěže.

824.4.2.

HK se musí ujistit, že ustájení je adekvátní a bezpečné, odpovídající kategorii
soutěže a že v každé veterinární uzávěře a na trati je k dispozici dostatečný
počet komisařů.

824.4.3.

HK asistuje OV, SR a TD pro zabezpečení hladkého průběhu všech stanovených
činností během soutěže, jakými jsou například zahajovací a závěrečný
ceremoniál nebo jakékoliv jiné požadované organizované činnosti v rámci
soutěže.

824.4.4.

HK je zodpovědný za celkovou bezpečnost a pohodu účastníků závodu.

824.4.5.

HK musí úzce spolupracovat s PSR, TD a PVK, přičemž OV a TD by s ním měli
co nejdříve konzultovat přípravu závodu.

824.5

Odvolací komise: Povinnosti odvolací komise jsou stanoveny ve všeobecných
pravidlech ČJF (viz. čl. 160, 163 -169) a ve Veterinárních pravidlech ČJF (viz. čl.
1010 a 1018).

825

Funkcionáři vyžadovaní pro národní vytrvalostní soutěže

Všechny funkcionáře národních závodů jmenuje Komise vytrvalosti ČJF na základě
návrhu OV
825.1

Mistrovství republiky a soutěže stupně T

825.1.1.

Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy a minimálně 2 členů vybraných z
oficiálního seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní soutěže. Předseda sboru
rozhodčích musí být specializovaným nebo mezinárodním rozhodčím vytrvalosti,
ostatní členové pak národními rozhodčími.

825.1.2.

Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na
každých 15 koní, přičemž minimální počet členů VK musí být 3, včetně PVK. Tito
členové musí být vybráni z oficiálního seznamu veterinářů ČJF pro vytrvalostní
soutěže.

825.1.3.

Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři schválenými ČJF. Na 20
soutěžících koní musí být minimálně 1 ošetřující veterinář, přičemž minimální
počet jsou 2.

825.1.4.

Technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.

825.1.5.

Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní
soutěže. OV zároveň navrhuje nejméně 6 časoměřičů.

825.1.6.

Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla ČJF.

825.2

Soutěže stupně do stupně ST (mimo Mistrovství ČR)

825.2.1.

Sbor rozhodčích se musí skládat z předsedy a minimálně 2 členů vybraných ze
seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní soutěže. Předseda sboru rozhodčích
musí být národní rozhodčí vytrvalosti.
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825.2.2.

Veterinární komise se musí skládat z předsedy a jednoho dalšího člena na
každých 15 koní, přičemž minimální počet členů VK musí být 3, včetně PVK.
Všichni členové musí být vybráni ze seznamu veterinářů ČJF pro vytrvalostní
soutěže.

825.2.3.

Ošetřující veterináři musí být ošetřujícími veterináři schválenými ČJF. Na 20
soutěžících koní musí být minimálně 1 ošetřující veterinář.

825.2.4.

Technický delegát musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.

825.2.5.

Hlavní komisař musí být vybrán ze seznamu rozhodčích ČJF pro vytrvalostní
soutěže. OV zároveň navrhuje nejméně 6 časoměřičů.

825.2.6.

Odvolací komise: Platí Všeobecná pravidla ČJF.

825.3

Soutěže do stupně L

825.3.1.

SR se musí skládat z alespoň jednoho člena vybraného ze seznamu rozhodčích
ČJF (pokud možno národního rozhodčího) pro vytrvalostní soutěže a jednoho
dalšího člena.

825.3.2.

VK se musí skládat z PVK, vybraného ze seznamu veterinářů ČJF pro
vytrvalostní soutěže, a minimálně dvou členů. Další členové VK mohou být
vybráni ze zkušených praktických veterinářů. Na každých 15 soutěžících musí
být alespoň jeden člen VK.

825.3.3.

Na soutěžích do stupně L musí být minimálně 1 ošetřující veterinář na 50
soutěžících koní.

825.3.4.

TD musí být vybrán ze seznamu TD ČJF pro vytrvalostní soutěže.

825.3.5.

OV zároveň navrhuje alespoň 4 časoměřiče.

825.3.6.

Odvolací komise se nevyžaduje.

Kapitola V. – Ceny a Slavnostní vyhlášení výsledků
826

CENY

826.1

Cena musí být dána všem soutěžícím, kteří úspěšně dokončí.

826.2

Ve vytrvalostních soutěžích není dána minimální hodnota cen.

826.3

Pravidla pro rozdělování finančních cen jsou stanovená ve Všeobecných
pravidlech ČJF.

827

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Veterinární komise může vyloučit jakéhokoli nezpůsobilého koně z účasti na
slavnostním vyhlášení.
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PŘÍLOHA 1:

Vysvětlující dodatky
čl. 804.2.4. - výjimečné okolnosti
o

takovými okolnostmi se obyčejně myslí venkovní vlivy, které mohou způsobit
dočasné přerušení soutěže - krátkodobé povětrnostní podmínky; přívalový
déšť, který způsobí krátkodobé zaplavení; elektrické atmosférické rušivé vlivy;
potřeba přesměrovat jedno nebo více kol soutěže; nemožnost přístupu k
etapám tratě, což způsobí zpoždění díky reorganizaci.

čl.804.3.4. - katastrofické události
•

takovými okolnostmi se obyčejně myslí venkovní vlivy, které způsobí trvalé přerušení
hladkého průběhu soutěže - dlouhodobé povětrnostní podmínky; přívalový déšť
způsobující rozsáhlé záplavy, které znemožní přístup k místu konání soutěže nebo
k trati; bezpečnostní aspekty týkající se bezpečnosti účastníků (vzpoura/občanské
nepokoje apod.)

čl. 806.1.25. - čas a měření času
1.

pokud se používají ne-elektronické (počítačové) systémy časomíry, měl by čas být
měřený na nejbližší sekundu nebo její část, přičemž by měla být vytvářena a
uchovávána záložní kopie, podle potřeby aktualizovaná
všechny součásti systému časomíry by měly být před startem soutěže přesné a
synchronizované
pokud je používán počítačový systém časomíry, potom by měl každý jezdec nebo
zodpovědná osoba dostat individuální záznam o čase. V průběhu celé soutěže
musí být vytvářené a uchovávané další záložní záznamy v elektronické nebo
papírové formě
všechny osoby obsluhující systémy časomíry by měly být před soutěží kompletně
proškolené a měly by být seznámeny se systémem, který se bude používat
musí fungovat přesné měření času protnutí cílové čáry etapy/soutěže
jezdcem/koněm, času předvedení na veterinární kontrolu a času startu do dalšího
kola

2.
3.

4.
5.

čl. 807.6.4. - povolená pomoc
•
•
•
•

pomoc, která je upřesněná v rozpise schváleném ČJF
pomoc, kterou poskytuje OV při přecházení cest
pomoc, kterou poskytuje OV při podávání servisu koním, když členové servisních
týmů nemají povolený přístup na určitá místa
pomoc, kterou poskytuje OV v souvislosti s elektronickými zařízeními na sledování
polohy

čl. 821.2.3. - prostředí při kontrolách
•
•
•

koně, předvedení na veterinární kontrolu, musí podle pokynů postupovat přímo od
místa, kde jim byl změřen čas vstupu (time in gate), do vyhrazeného prostoru pro
veterinární kontrolu (vet lane – klusová dráha) a to za neustálého pohybu vpřed
nesmí být vykonán žádný úkon ve snaze zadržet koně ani ve snaze zabránit tomuto
neustálému pohybu vpřed (přičemž mezi tyto úkony patří i odklonění se od přímého
pohybu ke klusové dráze, hlasový nebo jiný pokyn pro zastavení)
pískání ve veterinární uzávěře z důvodu, aby se kůň vymočil, není povoleno a
považuje se za nedodržení tohoto článku a může vést k diskvalifikaci nebo jinému
disciplinárnímu postupu

čl. 822.6. - postup pro udělení Ceny kondice
•

pokud je to možné, Cena kondice by měla být hodnocena v den hlavní soutěže
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•
•

i když to není povinné, měl by se používat formulář, který doporučuje FEI - tento
formulář je k dispozici ke stažení na webu FEI jako dokument Word/Excel
pokud se nepoužijí kritéria, která doporučuje FEI, měli by být všichni, kdo se zúčastní
hodnocení Ceny kondice, dopředu seznámeni s kritérii, která budou použita při
hodnocení
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PŘÍLOHA 2

Kategorizace jezdců
Kategorie A
Může startovat v: Z, ZM (ZM kategorie dětí nebo začínajících jezdců nebo čtyř a pětiletých
koní startujících prvním rokem)
Podmínky pro zařazení: ZZVJ nebo ZZVJ – E
Kategorie B
Může startovat v: L
Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž Z s rychlostí minimálně 12,00
km.hod-1
Kategorie C
Může startovat v: S
Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž L s rychlostí minimálně 12 km.hod-1
Kategorie D
Může startovat v: ST
Mezinárodní - do 125 km
Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená soutěž S s rychlostí minimálně 12 km.hod-1.
Kategorie E
Může startovat v: T
Mezinárodní
Podmínky pro zařazení: 2x úspěšně dokončená jednodenní soutěž ST s rychlostí minimálně
12 km.hod-1.
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PŘÍLOHA 3

Minimální počty funkcionářů při pořádání závodů
a) soutěže do stupně L včetně
a. technický delegát
b. 2 rozhodčí, přičemž jeden z nich nejlépe národní (jeden z nich může být
TD, pokud má patřičnou kvalifikaci rozhodčího)
c. 3 veterináři
d. 4 časoměřiči
b) soutěže do stupně ST včetně (mimo Mistrovství ČR)
a. technický delegát
b. 1 národní rozhodčí + 2 rozhodčí (jeden z nich může být TD, pokud má
patřičnou kvalifikaci rozhodčího)
c. 3 veterináři
d. 6 časoměřičů
e. 1, popř. 2 veterináři závodů (určí pořadatel v rozpise)
f. 1 komisař
c) Mistrovství ČR a soutěže T
a. technický delegát
b. 1 specializovaný nebo mezinárodní rozhodčí + 2 národní rozhodčí (jeden
z nich může být TD, pokud má patřičnou kvalifikaci národního rozhodčího)
c. 3 veterináři
d. 6 časoměřičů
e. 2 veterináři závodů
f. 1 komisař
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PŘÍLOHA 4

Přehledná tabulka stupňů obtížnosti vytrvalostních soutěží:

dvoudenní
stupeň jednodenní

tří- a
vícedenní

průměrná vzdálenost v
jednom dni

T

140 a více

90 a více

70 a více

ST

100 - 139

70 - 89

50 - 69

S

80 - 99

50 - 69

-

L

55 - 79

-

-

Z

40 - 54

-

-

ZM

do 39

-

-

Přehledná tabulka předepsaného věku koní pro dané stupně obtížnosti:

ZM

minimální věk 4 roky

ZaL

minimální věk 5 let

S

minimální věk 6 let

ST a T

minimální věk 7 let
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