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Toto vydání Veterinárních pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České 
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Regulations, jejich 13. vydání platného od 1. 1. 2014 a musí být chápány 
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PŘEDMLUVA 

 

Toto vydání Mezinárodních veterinárních pravidel je platné od 1. ledna 2014 a nahrazuje všechna dřívější 
vydání.  

Tato pravidla musí být chápána v souvislosti se Stanovami FEI, Všeobecnými a Speciálními pravidly a dále 
v souvislosti se Stanovami a Disciplinárním řádem ČJF a Pravidly pro kontrolu medikace a dopingu u koní 
(EADCM). Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 
1. 4. 2014. Pozornost věnovaná pohodě a zdraví koně, dle FEI Kodexu chování, je hlavní zásadou prolínající 
se Veterinárními pravidly a je platná po celou dobu trvání závodů. 

V případě konfliktu mezi Veterinárními pravidly a pravidly disciplín jsou po 1. 1. 2014 nadřazená Veterinární 
pravidla.  

FEI Seznam zakázaných látek obsahuje výčet všech Zakázaných látek, rozdělených na Zakázané látky a 
Kontrolované medikační látky a je součástí Pravidel pro kontrolu medikace a dopingu u koní. Látky určuje 
subkomise Veterinární komise, která pravidelně seznam aktualizuje a publikuje.  

Veterinární Guidance Notes vydá FEI Veterinární oddělení po schválení Veterinární komisí.  V případě 
konfliktu mezi terminologií ve Veterinárních pravidlech a Guidance Notes jsou nadřazená Veterinární 
pravidla. 

Pro právní účely je rozhodující anglická verze pravidel. 

Veterinární formuláře jsou k dispozici ke stažení na stránkách FEI, www.fei.org 

Národní úpravy jsou označené modře 

http://www.fei.org/
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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 sestaven 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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KAPITOLA I – ÚVOD 

ČLÁNEK 1000: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Všechny mezinárodní závody se řídí FEI Stanovami, NÚ: Stanovami ČJF, FEI Všeobecnými pravidly, 

Veterinárními pravidly a relevantními pravidly sportu, což zahrnuje rovněž dohled nad dodržováním 
pohody a zdraví všech zúčastněných koní. 

2. Veterinární pravidla se zejména zabývají péčí o koně, zajištěním pohody a zdraví koně a fair play.  

3. Za správnost Veterinárních pravidel a jejich užívání je zodpovědná FEI Veterinární komise. Rovněž 
poskytuje podporu v otázkách zajištění pohody a zdraví koní. 

4. V souladu s FEI Stanovami, mohou být Veterinární pravidla upravená na základě návrhu Veterinární 
komise nebo Národní federace (ta se obrací na Veterinární komisi). Úpravy musí být následně schválené 
FEI Generálním zasedáním. 

5. Národním federacím je doporučeno dodržovat tato pravidla rovněž při národních závodech, aby byla 
zajištěna lepší důslednost a porozumění jak na národní, tak mezinárodní úrovni. 

6. Pokud Státní veterinární správa odmítne vpustit na závody koně z pozvané země, Organizační výbor a 
Národní federace musí případ ohlásit FEI. 

V takovém případě FEI Generální sekretář požádá Veterinární komisi o konzultaci, a pokud neshledá 
dostatečné důvody pro odmítnutí, může závody zrušit, nebo v případě Mistrovství převést do jiné země. 

7. Zanedbání přesného dodržování postupů určených Veterinárními pravidly a jejich přílohami ze strany 
Organizačního výboru nebo oficiálních představitelů není omluvou, nebo podkladem k obraně jakékoli 
osoby podléhající těmto, Všeobecným pravidlům, Pravidlům kontroly medikace a dopingu u koní a 
sportovním pravidlům, pokud nelze prokázat, že toto zanedbání se podstatně dotýká legitimních práv 
osoby, která spadá pod tato, nebo Všeobecná pravidla. 

ČLÁNEK 1001: POVINNOSTI NÁRODNÍCH FEDERACÍ 

Následující veterinární záležitosti spadají pod zodpovědnost Národních federací (NF). 

1. NF musí v souladu s těmito pravidly jmenovat jednoho Hlavního národního veterináře a zodpovídá za 
výběr dostatečně zkušeného jedince pro tuto důležitou roli. NF poskytuje také administrativní podporu. 

2. Společně s Hlavním národním veterinářem navrhne NF veterináře, kteří mají být uvedeni na 
schváleném seznamu FEI Oficiálních veterinářů; všichni nominovaní veterináři musí splňovat požadavky 
pro tuto pozici v souladu s těmito pravidly. Počet navržených Oficiálních veterinářů závisí na počtu, typu 
a důležitosti mezinárodních závodů (CI) organizovaných Národní federací. 

3. NF zajišťuje pravidelnou revizi seznamu svých veterinářů (Oficiálních a Povolených ošetřujících) 
společně s Hlavním národním veterinářem. 

4. NF musí zajistit veterinářům přístup k veškeré dokumentaci nezbytné k vykonávání jejich funkce. 

5. NF musí zajistit, že Veterinární delegát nebude vykonávat tuto funkci na stejných závodech více než 3 

(tři) po sobě jdoucí roky. NÚ: Neplatí na NZ 

6. NF je zodpovědná za dodržování Pravidel kontroly medikace a dopingu u koní ve své zemi. 

7. NF by měla držet odpovídající zásobu souprav pro odběr vzorků a příslušného vybavení k zajištění 
dodržování Pravidel kontroly medikace a dopingu u koní. Vybavení může získat od FEI Centrální 
laboratoře.  

NÚ: Odběrové soupravy používané na NZ nemusí splňovat podmínky schválení ze strany FEI. 

8. NF musí zajistit, že je na vyžádání k dispozici pro každého koně FEI Medikační deník. 

9. NF musí zajistit povědomí o biologické bezpečnosti a jeho uvedení do praxe. 

10. Platné pro NF v rámci EU: Národní pasy schválené Evropskou unií musí být přidány do FEI seznamu 
schválených pasů. NF má za povinnost uvědomit FEI Veterinární oddělení, pokud v seznamu národní 
pasy chybí. 
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11. Národní federace musí zajistit aktualizaci informací o pasech v rámci FEI databáze, včetně mikročipů a 
jiných identifikačních údajů. 

ČLÁNEK 1002: ODPOVĚDNÁ OSOBA A DOPROVODNÝ PERSONÁL 

1. Odpovědná osoba je jednotlivec, který jezdí, ovládá nebo voltižuje koně. 

2. Odpovědná osoba ručí bezvýhradně za své koně po celou dobu trvání závodů. Ona i její koně mohou 
být kdykoliv předmětem kontrol oficiálních činitelů závodů. 

3.  Odpovědná osoba se řídí všemi nařízeními těchto pravidel, zejména pak: 

a) dodržuje FEI Kodex chování; 

b) zodpovídá za platnost pasu koně, včetně identifikačních informací a informací o mikročipu, viz 
Všeobecná pravidla. Informuje Národní federaci o všech změnách a aktualizacích; 

c) dodržuje předpisy biologické bezpečnosti; 

d) zajišťuje očkování svých koní proti chřipce; 

e) vlastní FEI Medikační deník NÚ: medikační deník nemusí být FEI neplatí na NZ; 

f) schvaluje veškerou veterinární péči poskytnutou svým koním; 

g) dodržuje pravidla EADCM. 

4. Odpovědná osoba musí seznámit s pravidly EADCM a pravidly bezpečnosti svůj Doprovodný personál, 
který se musí řídit nařízeními obsaženými ve Veterinárních pravidlech.  

5. Pokud se Odpovědná osoba z důvodu např. nemoci nemůže postarat o své koně, musí uvědomit 
Organizační výbor nebo Veterinární komisi/delegáta.  

NÚ: Odpovědná osoba podléhá odpovídajícím trestům podle Stanov ČJF a Disciplinárního řádu ČJF. 
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KAPITOLA II – FEI VETERINÁŘI A OSTATNÍ OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL 

ČLÁNEK 1003: KATEGORIE FEI VETERINÁŘŮ 

1. FEI Veterináři jsou rozděleni do dvou kategorií: FEI Oficiální veterináři a Povolení ošetřující veterináři. 

2. Každá NF musí FEI Veterinárnímu oddělení předat seznam FEI veterinářů, Oficiálních i Povolených 
ošetřujících.  Nominovaní veterináři musí splňovat požadavky uvedené níže. FEI akceptuje návrh NF, 
pouze v případě výjimečných okolností doporučí jiného veterináře. Pokud takový případ nastane, FEI 
bude komunikovat s NF k dosažení vzájemného souhlasu. Jakmile jsou veterináři určeni, FEI aktualizuje 
seznam FEI veterinářů.  

3. FEI Veterináři musí být schopní komunikovat alespoň jedním ze dvou oficiálních jazyků FEI. Pokud mluví 
francouzsky, musí mít též základní znalosti anglického jazyka. 

4. Všichni veterináři, účastnící se FEI závodů musí být na seznamu FEI Veterinářů, buď jako Oficiální 
veterináři nebo jako Povolení ošetřující veterináři. 

5. Po splnění všech požadavků, FEI vydá veterináři identifikační průkaz, který musí mít veterinář v průběhu 
FEI závodů u sebe a na žádost se jím prokázat. Svou přítomnost na závodech musí ohlásit Veterinárnímu 
delegátovi. 

6. Veterináři odsouhlasení FEI se dělí do následujících kategorií: 

a) FEI Oficiální veterináři 

 Hlavní národní FEI veterinář (dříve Kontaktní veterinář) 

 Veterinární delegát/Zahraniční veterinární delegát 

 Asistující veterinární delegát 

 Ošetřující veterinář Endurance 

 Testující veterinář NÚ: na NZ určí Generální sekretář ČJF 

 Veterinář zadržovacího boxu (dříve Vyšetřující veterinář) – může jím být Službu konající 
veterinář jmenovaný Organizačním výborem, pokud je přítomný pouze 1 (jeden) Veterinární 
delegát 

 Měřící veterinář 

 Vyšetřující veterinář (citlivost končetin) 

b) Povolení ošetřující veterináři 

 Veterinární koordinátor – může zastávat i funkci Službu konajícího veterináře 

 Dohlížející kontrolní veterinář 

 Službu konající veterinář (schválený Organizačním výborem) 

 Veterinář družstva 

 Soukromý veterinář Sportovce 

 Veterinář zadržovacího boxu (dříve Vyšetřující veterinář) – může jím být Službu konající 
veterinář jmenovaný Organizačním výborem, pokud je přítomný pouze 1 (jeden) Veterinární 
delegát 

7. Oficiální veterinář může během závodů působit buď jako Oficiální veterinář nebo jako Povolený 
ošetřující veterinář, nikdy ale nesmí zastávat obě funkce najednou. 

8. Povolený ošetřující veterinář nesmí v žádném případě působit jako Oficiální veterinář. 

9. Veterináři se musí seznámit s kodexem Oficiálního a Povoleného ošetřujícího veterináře (viz Příloha III a 
IV). 

10. Veterináři, kteří si přejí pracovat jako Veterináři Endurance, musí splnit požadavky uvedené v těchto 
pravidlech a následně splnit speciální požadavky pro Endurance. 

11. Veterinář může být vyškrtnutý ze seznamu FEI Veterinářů se souhlasem 2/3 Veterinární komise pokud: 
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a) nesplnil požadavky na Oficiálního veterináře nebo Povoleného ošetřujícího veterináře; 

b) nedodržoval Kodex; 

c) neplnil odpovědně svou roli; 

12. Národní federace může oficiálně zažádat o vyškrtnutí svého veterináře z FEI seznamu veterinářů, a to 
písemnou žádostí zaslanou FEI Veterinárnímu oddělení s uvedením důvodů. 

13. Pokud by došlo k závažnému porušení výše uvedených bodů, může Veterinární komise jako 2/3 většina 
vyškrtnout FEI veterináře s okamžitou platností. 

14. Povolení ošetřující veterináři jsou odpovědní za likvidaci použitého léčebného materiálu. 

ČLÁNEK 1004: VZDĚLÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY 

1. Všichni FEI veterináři musí splnit jako první krok kvalifikaci Povoleného ošetřujícího veterináře.  

2. Veterinář, který je v seznamu uvedený jako Povolený ošetřující veterinář se může poté s podporou své 
Národní federaci ucházet o post Oficiálního veterináře. 

ČLÁNEK 1005: POVOLENÝ OŠETŘUJÍCÍ VETEŘINÁŘ 

NÚ: Neplatí na NZ 

1. Veterinář, který chce plnit roli Povoleného ošetřujícího veterináře, jako první krok kvalifikačního 
procesu musí: 

a) být diplomovaný veterinární lékař v zemi, kde má občanství nebo trvalý pobyt; 

b) mít komunikační znalost angličtiny; 

c) uvést dvě jména veterinárních lékařů k poskytnutí referencí; jeden z nich musí aktuálně působit na 
pozici FEI Oficiálního veterináře; 

d) být seznámený s FEI Všeobecnými pravidly; 

e) být seznámený s FEI Veterinárními pravidly a Pravidly kontroly medikace a dopingu u koní; 

f) podpisem souhlasit s Kodexem Povoleného ošetřujícího veterináře; 

g) úspěšně složit zkoušky; 

2. Veterinář, který chce postoupit na druhý kvalifikační krok a stát se Oficiální veterinářem, musí být 
uvedený v seznamu FEI jako Povolený ošetřující veterinář. 

3. Po splnění všech požadovaných kritérií je Povolený ošetřující veterinář na tomto postu uvedený 
v seznamu FEI po dobu 5 (pěti) let. 

4. Každých 5 (pět) let opakuje veterinář zkoušky, aby si post Povoleného ošetřujícího veterináře zachoval. 

5. FEI veterináři působící během závodů jako Povolení ošetřující veterináři si musí zajistit na své náklady 
adekvátní pojištění. FEI žádné pojištění neposkytuje. 

ČLÁNEK 1006: FEI OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ  

1. Veterinář, který chce plnit roli Oficiálního veterináře, musí: 

a) splnit kvalifikační požadavky pro Povoleného ošetřujícího veterináře, včetně zkoušky a to každých 5 
let; 

b) mít minimálně 5 let veterinární praxe; 

c) podpisem souhlasit s Kodexem Oficiálního veterináře; 

d) umět anglický jazyk, písmem i slovem; 

e) mít doporučení své Národní federace na specifické disciplíny; 

f) se zúčastnit minimálně 3 (tří) FEI závodů pod dohledem mentora z řad Oficiálních veterinářů; 

g) se zúčastnit dvoudenního FEI Veterinárního kurzu, a to nejméně 2 (dva) roky před podáním 
přihlášky; 
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2. Oficiální veterinář, který působí jako mentor uchazeče, zodpovídá za jeho pokroky, které dokládá 
doporučujícím dopisem. Alespoň na jedněch závodech musí být disciplína, za kterou se uchazeč 
přihlásil. Pro Veterináře Endurance platí další požadavky uvedené níže. 

3. Oficiální veterinář, který chce být na seznamu pro další disciplíny (kromě Endurance) musí odsloužit pod 
dohledem Oficiálního veterináře pro danou disciplínu alespoň jedny FEI závody předtím, než bude 
uznán. 

4. Kandidáti na post Oficiálního veterináře pro Endurance 2* musí pod dohledem mentora splnit 
následující požadavky, v souladu s tímto článkem: 

a) Kandidát na Oficiálního veterináře Endurance musí mít mentora na 10ti závodech Endurance. Mentor je 
člen Veterinární komise; 

b) Ošetřující veterináři Endurance jsou též FEI Oficiální Veterináři a kandidáti musí být mentorováni na 3 
(třech) vytrvalostních závodech jiným Ošetřujícím veterinářem Endurance a mít dostatečnou 
veterinární praxi. 

5. Každých 5 (pět) let se musí veterinář zúčastnit dvoudenního FEI Veterinárního kurzu. 

6. Zkoušky na post Povoleného ošetřujícího veterináře musí zopakovat každých 5 (pět) let. 

7. Věkový limit pro vykonávání funkce Oficiálního veterináře je 75 let. Pokud veterinář dosáhne věku 70ti 
let, musí tuto skutečnost oznámit FEI Veterinárnímu oddělení předtím, než bude svou funkci vykonávat 
na FEI závodech. 

OFICIÁLNÍ VETERINÁŘ ENDURANCE  

8. Všichni Oficiální veterináři Endurance musí nejprve splnit kvalifikaci uvedenou výše pro Oficiální 
veterináře. Dodatečně musí splnit následující požadavky. 

a) 2* FEI Oficiální veterinář Endurance musí: 

• být mentorován členem Veterinární komise Endurance na 10 (deseti) závodech (FEI nebo 
národních); 

b) 3* FEI Oficiální veterinář Endurance musí: 

• být 2* členem Veterinární komise Endurance na minimálně 4 (čtyřech) závodech CEI (1* nebo 2*) 
během dvou let; 

• být 2* Veterinářem po dobu minimálně dvou kalendářních roků nebo dvou plných sezón;  

c) 4* FEI Oficiální veterinář Endurance musí: 

• být Prezidentem nebo Zahraničním veterinárním delegátem FEI Veterinární komise minimálně na 2 
CEI závodech (2*) během tří let a být 3* členem FEI Veterinární komise na minimálně 3 CEI 
závodech (3*) během tří let; 

• prokázat účast na alespoň jednom semináři či konferenci věnovaném sportovní medicíně nebo 
jiném odpovídajícím FEI kurzu během posledních tří let; 

• působit jako 3* veterinář minimálně tři kalendářní roky nebo tři plné sezóny; 

9. Všichni Oficiální veterináři Endurance musí odsloužit minimálně na 4 FEI Vytrvalostních soutěžích a 
zúčastnit se kurzu odpovídajícího jejich úrovni (tj. kurz požadovaný k povýšení na další hvězdičkovou 
úroveň) každé 2 (dva) roky. 

OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ ENDURANCE  

10. Všichni Ošetřující veterináři Endurance musí nejprve splnit kvalifikaci uvedenou výše pro Oficiální 
veterináře. Dodatečně musí splnit požadavky uvedené níže. 

a) 2* Ošetřující veterinář Endurance musí: 

• Věnovat nejméně 25 % z celkové klinické praxe koním; 

• odsloužit pod dohledem mentora z řad Ošetřujících veterinářů Endurance 3 (troje) závody (FEI nebo 
národní), ze kterých dvoje musí být 3* nebo národní ekvivalent; 
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b) 3* Ošetřující veterinář Endurance musí: 

• jako 2* Ošetřující veterinář odsloužit minimálně 4 (čtyři) závody 1* nebo 2*, v průběhu dvou let; 

• jako 2* Ošetřující veterinář působit minimálně dva kalendářní roky nebo dvě plné sezóny; 

• dokončit kurs schválený FEI Technickou komisí Endurance, jmenovitě pak kurs věnovaný péči o 
koně Endurance; 

• předložit Technické komisi Endurance životopis s uvedením dvou referencí dokazujících schopnost a 
zkušenost v ošetřování koní Endurance 

c) 4* Ošetřující veterinář Endurance musí: 

• jako Ošetřující veterinář odsloužit minimálně 2 (dva) závody 2*, v průběhu tří let; 

• jako 3* Ošetřující veterinář odsloužit minimálně 3 (tři) závody 3*, v průběhu tří let; 

• prokázat účast na alespoň jednom semináři či konferenci věnovaném sportovní medicíně nebo 
jiném odpovídajícím FEI kurzu během posledních tří let; 

• jako 3* Ošetřující veterinář působit minimálně tři kalendářní roky; 

ČLÁNEK 1007: HLAVNÍ NÁRODNÍ VETERINÁŘ FEI (dříve KONTAKTNÍ VETERINÁŘ) 

1. Kromě splnění kritérií uvedených v těchto pravidlech pro Ošetřujícího veterináře je úkolem Hlavního 
národního veterináře efektivně komunikovat s FEI Veterinárním oddělením ve veterinárních 
záležitostech za svou zemi. 

2. NF musí jmenovat jednoho Hlavního národního veterináře. 

3. Hlavní národní veterinář musí: 

a) být FEI Oficiální veterinář; 

b) dobře znát všechny disciplíny jezdeckého sportu; 

c) být schopný efektivně komunikovat s  NF a profesními kolegy; a 

d) být zkušeným a respektovaným veterinárním specialistou;  

4. FEI vede seznam Hlavních národních veterinářů. Seznam je aktualizován na základě návrhů NF a po 
schválení Veterinární komisí FEI publikován na webových stránkách FEI. 

5. V rámci své země Hlavní národní veterinář musí: 

a) sledovat informace o infekčních onemocněních, které by mohly ovlivnit mezinárodní přesuny 
sportovních koní; 

b) spolupracovat se Státní veterinární správou a znát platné předpisy týkající se dočasného pobytu a 
zpětného návratu koní; 

c) komunikovat s národními/mezinárodními dopravci koní; 

d) předávat informace a vzdělávací materiály FEI veterinárním lékařům, včetně FEI veterinárních kurzů 
a aktualizací; 

e) soustavně propagovat zlepšování veterinárních standardů a procesů na FEI závodech; 

f) zajistit ve spolupráci s NF dostatečný počet veterinárních lékařů FEI k pokrytí potřeb FEI závodů a 
aktualizovat jejich seznam; 

g) zajistit mentory a vhodné kontakty k podpoře kandidátů aspirujících na získání kvalifikace FEI 
Veterinárního lékaře; 

h) podávat FEI Veterinárnímu oddělení návrhy na změny pravidel, aktualizaci Seznamu zakázaných 
látek atd.; 

i) přispívat svými znalostmi a uvádět v soulad FEI Program kontroly medikace a dopingu u koní a 
národní obdobu programu. 
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ROLE VETERINÁŘŮ A OSTATNÍHO OŠETŘUJÍCÍHO VETERINÁRNÍHO PERSONÁLU 
V PRŮBĚHU ZÁVODŮ 

POVOLENÍ OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘI 

ČLÁNEK 1008: VETERINÁRNÍ KOORDINÁTOR 

NÚ: neplatí na NZ 

1. je jmenovaný Organizačním výborem v dostatečném předstihu před zahájením závodů; může jím být 
Službu konající veterinář jmenovaný Organizačním výborem;  

2. koordinuje činnosti Službu konajících veterinářů; 

3. udržuje kontakt s Veterinární komisí/delegátem a úzce s nimi spolupracuje; 

4. pro velké závody (OH, SJH, kontinentální mistrovství) musí být jmenovaný Organizačním výborem po 
konzultaci s Veterinární komisí FEI nejméně 2 roky před zahájením závodů (pokud to kalendář událostí 
umožňuje); 

5. asistuje Organizačnímu výboru při vytváření veterinární infrastruktury a zajišťuje kontrolu potřebného 
vybavení pro závody, zajištuje průběh závodů v souladu s Veterinárními pravidly; 

6. pomáhá Organizačnímu výboru zajistit kvalifikovaný a zkušený veterinární personál; 

7. je zodpovědný za veterinární provozní plán, který obsahuje všeobecné postupy pro stav nouze, včetně 
nácviku případné evakuace před zahájením závodů, aby byla v případě nepředvídané události rychle 
zajištěna bezpečnost koní; 

8. musí zajistit dostatečný počet Službu konajících veterinářů v průběhu závodů, včetně dostupnosti 
jednoho veterinárního lékaře po dobu 24 hodin po celou dobu trvání závodů; 

9. poskytuje Zahraničnímu veterinárnímu delegátovi/Veterinárnímu delegátovi a ostatním ošetřujícím 
veterinářům pomoc při orientaci v národní legislativě; 

10. musí mít v průběhu závodů k dispozici čtečku čipů kompatibilní s ISO 11785. 

11. nesmí soutěžit na závodech, na kterých je Organizačním výborem jmenovaný do své funkce.  

ČLÁNEK 1009: DOHLÍŽEJÍCÍ KONTROLNÍ VETERINÁŘ 

NÚ: neplatí na NZ 

1. je jmenovaný Veterinárním koordinátorem pro závody, které vyžadují veterinární dohled nad širší 
oblastí (např. cross-country u všestrannosti, maratón spřežení, vytrvalostní jízdy); 

2. úzce spolupracuje s Veterinárním koordinátorem, aby byly odpovídajícím způsobem řešeny naléhavé 
veterinární případy, které se vyskytnou během závodů; 

3. musí být ve stálém spojení s veterináři v terénu a okamžitě předávat informace o zraněném nebo 
vyčerpaném koni Sboru rozhodčích a/nebo Veterinárnímu delegátovi. 

ČLÁNEK 1010: SLUŽBU KONAJÍCÍ VETERINÁŘ 

NÚ: Organizační výbor uvádí jmenovaného veterinárního lékaře v rozpisu 

1. je jmenovaný Organizačním výborem z FEI seznamu Povolených ošetřujících veterinářů; 

2. pokud pracuje jako veterinář v terénu např. při závodech spřežení nebo všestrannosti, nemusí být na 
seznamu Povolených ošetřujících veterinářů (viz Veterináři v terénu); 

3. pracuje pod dohledem Veterinárního koordinátora; 

4. má za úkol poskytovat na závodech první pomoc; 

5. musí v případě poskytnutí veterinární péče vyplnit všechny relevantní formuláře, které schvaluje 
Veterinární komise/delegát v souladu s Veterinárními pravidly; 

6. je ve stálém kontaktu s Veterinární komisí/delegátem a úzce s nimi spolupracuje. 
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7. nesmí soutěžit na závodech, na kterých je Organizačním výborem jmenovaný do své funkce. 

ČLÁNEK 1011: VETERINÁŘ DRUŽSTVA 

NÚ: neplatí na NZ 

1. je jmenovaný Národní federací a odpovídá za péči o koně družstva, včetně zajištění požadovaného 
očkování a biologické bezpečnosti; 

2. musí splnit požadavky na Povoleného ošetřujícího veterináře uvedené v těchto pravidlech; 

3. předává správně vyplněné a platné pasy koní (Zahraničnímu) Veterinárnímu delegátovi; 

4. je zodpovědný za správné vyplnění všech relevantních formulářů v případě poskytnutí péče a za jejich 
předání Veterinární komisi/delegátovi. Nedodržení je pokutováno; 

5. musí po příjezdu na závody nahlásit svou přítomnost Veterinární komisi/delegátovi, doložit svou 
totožnost FEI Průkazem veterináře, uvést kontaktní informace a informace o koních, které jsou v jeho 
péči; 

ČLÁNEK 1012: SOUKROMÝ VETERINÁŘ SPORTOVCE 

NÚ: neplatí na NZ 

1. je veterinář, účastnící se závodů na individuální žádost Sportovce; 

2. musí splnit požadavky pro Povoleného ošetřujícího veterináře dle těchto pravidel; 

3. je zodpovědný za správné vyplnění všech veterinárních formulářů v případě poskytnutí péče a za jejich 
předání Veterinární komisi/delegátovi. Nedodržení je pokutováno; 

4. musí po příjezdu na závody ohlásit svou přítomnost Veterinární komisi/delegátovi, prokázat se FEI 
Průkazem veterináře, uvést kontakty a předat informace o koních, které jsou v jeho péči. 

FEI OFICIÁLNÍ VETERINÁŘI 

ČLÁNEK 1013: VETERINÁRNÍ KOMISE, VETERINÁRNÍ DELEGÁT A ZAHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁT 

1. Veterinární delegát nebo Veterinární komise zodpovídá za dodržování veterinárních standardů 
uvedených v těchto pravidlech a za dodržování pravidel jednotlivých disciplín; spolupracuje s FEI, 
s Odvolací komisí a Sborem rozhodčích. Musí být seznámený s jednotlivými disciplínami a jejich 
pravidly. 

2. Veterinární komise/delegát se musí společně s Veterinárním koordinátorem ujistit, že Organizační 
výbor zabezpečil veškeré požadované vybavení, a to před příjezdem koní. To zahrnuje i vyhrazený 
prostor pro měření poníků, pokud jsou soutěže pony součástí závodů. 

3. Veterinární komise/delegát musí informovat Sbor rozhodčích, pokud se vyskytnou obavy o zdraví a 
bezpečnost koně v souvislosti s jakýmikoli aspekty závodů, které jsou nepřijatelné, a rovněž navrhnout 
odpovídající doporučení a postihy; tyto skutečnosti musí být uvedeny ve FEI Veterinární zprávě. 

4. Veterinární komise/delegát je odpovědná za přijetí všech opatření nezbytných k prevenci a kontrole 
infekčních, přenosných a nakažlivých onemocnění. 

5. Veterinární komise/delegát obdrží od Povolených ošetřujících veterinářů jejich jména, kontaktní 
informace, číslo FEI Veterinárního průkazu a informace o koních, které jsou v jejich péči. Totožnost 
veterináře ověří s FEI databází veterinářů. Nejlépe před začátkem závodů svolá s Povolenými 
ošetřujícími veterináři informační schůzku. Všichni veterinární činitelé zůstávají v průběhu závodů 
v neustálém kontaktu. 

6. Ostatní ošetřující veterinární personál musí nahlásit Veterinární komisi/delegátovi svou přítomnost a 
všechna veterinární ošetření, která během závodů poskytne. Komisařům musí být k dispozici seznam 
všech osob, spadajících do této kategorie. 
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7. Pokud musí být během závodů (a rovněž před zahájením závodů, pokud jde o prostor pod dohledem FEI 
komisařů) kůň ošetřen, nebo mu podány léky, je nutné získat před ošetřením písemný souhlas 
Veterinární komise/delegáta na příslušném formuláři. 

8. Alespoň jeden člen Veterinární komise, nebo Veterinární delegát, musí být k dispozici (kontaktovatelný) 
24 hodin denně pro konzultaci.  

9. Alespoň jeden Veterinární delegát musí být k dispozici nebo se vyskytovat v blízkosti závodiště během 
celých závodů. Jeho pohyb musí být znám Veterinárnímu koordinátorovi a musí být na telefonu a  
k dispozici během 1 (jedné) hodiny, i pokud právě neprobíhají soutěže. 

10. Veterinární komise/delegát ve spolupráci s Testujícím veterinářem oznamuje výběr koní pro odběr 
vzorků předsedovi Sboru rozhodčích. 

11. V případě absence Testujícího veterináře musí Veterinární delegát spolupracovat s Organizačním 
výborem a ujistit se, že odběr vzorků probíhá dle EADCM v souladu s požadavky v Kapitole VI. 

12. Pokud je kůň natolik vážně zraněn, že musí být humánně utracen, musí Odpovědná osoba, majitel, 
nebo jejich zástupce dát souhlas. V případě, že nejsou dostupní, aby dali svůj souhlas, může Veterinární 
komise/delegát po získání druhého odborného názoru pokračovat, v souladu s těmito pravidly a udělat 
vše, aby zabránili zbytečnému utrpení koně. 

13. Veterinární delegát (nebo Zahraniční veterinární delegát, pokud je přítomný) musí zaslat úplnou FEI 
Veterinární zprávu na FEI, v angličtině, do 72 (sedmdesátidvou) hodin od ukončení závodů. Požadovaná 
lhůta je nezbytná z důvodu zajištění fungování Veterinárního oddělení a její nedodržení se trestá 
zasláním oficiální výtky v případě prvního porušení, a zproštění FEI funkcí v případě násobného 
porušení. 

14. Pokud se mezinárodní závody konají současně s mistrovstvím (nebo srovnatelnými závody vyžadujícími 
přítomnost Zahraničního veterinárního delegáta), Zahraniční veterinární delegát podá zprávu o 
mistrovství a Veterinární delegát o mezinárodních závodech. 

15. S platností od 1. ledna 2013 nesmí Veterinární delegát v této pozici působit na stejných závodech déle, 
než tři za sebou jdoucí roky. Poté musí činnost v této funkci na rok přerušit. Toto pravidlo neplatí pro 

Veterinárního koordinátora a Službu konajícího veterináře. NÚ: neplatí na NZ 

16. Veterinární delegát musí s Veterinárním koordinátorem projít scénář případných stavů nouze. 

ČLÁNEK 1014: ASISTUJÍCÍ VETERINÁRNÍ DELEGÁT 

NÚ: neplatí na NZ 

1. poskytuje podporu a asistenci Veterinárnímu delegátovi tak, aby ten mohl plnit své povinnosti; 

2. je jmenovaný Organizačním výborem; 

3. pracuje pod dohledem Veterinárního delegáta.  

ČLÁNEK 1015: OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ ENDURANCE 

NÚ: doporučené na NZ 

Je FEI Oficiální veterinář, jmenovaný Organizačním výborem a působící na závodech Endurance. Musí splnit 
specifické požadavky jednotlivých * úrovní (viz Článek 1006), aby mohl být schopný tuto pozici na závodech 
zastat. 

ČLÁNEK 1016: TESTUJÍCÍ VETERINÁŘ 

1. je odpovědný za provádění dopingové a medikační kontroly v rámci Kontroly medikace a dopingu u koní 
(EADMC) a v souladu s jejími pravidly; 

2. je jmenovaný FEI Veterinárním oddělením pro Skupinu I a Skupinu II a Národní federací nebo 
Organizačním výborem pro ostatní světové regiony; 

3. musí vždy úzce spolupracovat s Veterinární komisí/delegátem a Sborem rozhodčích; 

4. nesmí působit v jiné ošetřující nebo oficiální funkci FEI a účastnit se sám závodů; 
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5. v případě jeho nepřítomnosti je za medikační kontrolu odpovědný (Zahraniční) veterinární delegát; 

6. ve spolupráci s Veterinární komisí/delegátem doporučuje předsedovi Sboru rozhodčích koně vybrané 
k testování. 

ČLÁNEK 1017: VETERINÁŘ ZADRŽOVACÍHO BOXU (DŘÍVE VYŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ) 

1. je jmenovaný Organizačním výborem po konzultaci s Veterinární komisí/delegátem k působení 
v zadržovacím boxu. Veterinář zadržovacího boxu je členem Veterinární komise nebo je pokládán za 
Asistujícího veterinárního delegáta, jak specifikováno v těchto pravidlech; na závodech, kde je přítomný 
pouze jeden Veterinární delegát, může být Ošetřující veterinář s odpovídajícími znalostmi (jmenovaný 
Organizačním výborem) vybraný jako Veterinář zadržovacího boxu; 

2. poskytuje odborné stanovisko ke způsobilosti koní účastnících se závodů. Tento postup je nutný 
v případě diskutabilních koní během veterinární inspekce. 

ČLÁNEK 1018: MĚŘÍCÍ VETERINÁŘ 

1. je obvykle jmenovaný FEI Veterinárním oddělením a prověřuje splnění výšky požadované u poníků na 
Mezinárodních závodech pony, jak uvedeno v těchto pravidlech; 

2. musí mít zkušenosti s měřením poníků v kohoutku hůlkovou mírou; 

3. pokud není k dispozici, může jeho funkci zastat Veterinární delegát; 

4. každá Národní federace by měla na požádání jmenovat 2 (dva) Měřicí veterináře, kteří mohou být 
požádáni, aby se zhostili měření. 

NÚ: měření pony viz speciální pravidla 

ČLÁNEK 1019: VYŠETŘUJÍCÍ VETERINÁŘ 

NÚ: neplatí na NZ 

Je jmenovaný FEI Veterinárním oddělením a provádí vyšetření citlivosti končetin, jak uvedeno v těchto 
pravidlech. 

OSTATNÍ OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ PERSONÁL 

ČLÁNEK 1020: VETERINÁŘ V TERÉNU 

NÚ: doporučené na NZ  

Veterinář v terénu a ošetřující veterinární personál nejsou zařazeni mezi FEI Oficiální veterináře. 

1. je jmenovaný Organizačním výborem a Veterinárním koordinátorem, poskytuje veterinární služby 
mimo areál vlastního závodiště, např. při cross-country během všestrannosti a ve spřežení; 

2. nemusí být FEI Veterinářem, ale musí být akreditovaní na závody; 

3. nemá povoleno poskytovat péči koním ve stájích nebo jiných vyhrazených oblastech, pokud není FEI 
Veterinářem a dodržuje ostatní použitelná pravidla zde uvedená; 

4. spadá pod Veterinárního koordinátora. Musí být v kontaktu s Veterinární komisí/delegátem a 
Dohlížejícím kontrolním veterinářem (pokud je určený), po celou dobu trvání služby; 

5. musí mít platnou veterinární kvalifikaci dle národních pravidel domovské země a mít odpovídající 
pojištění. 

ČLÁNEK 1021: OSTATNÍ OŠETŘUJÍCÍ VETERINÁRNÍ PERSONÁL 

NÚ: neplatí na NZ  

1. zahrnuje např. veterinární fyzioterapeuty, veterinární akupunkturisty, veterinární chiropraktiky a 
veterinární masážní terapeuty; 

2. musí vlastnit platnou licenci své domovské země k vykonávání činnosti a odpovídající pojištění; 
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3. musí svou roli chápat jako potenciálně doplňkovou k roli Odpovědné osoby a/nebo Doprovodného 
personálu; 

4. Odpovědná osoba musí: 

a) zajistit, že k ní náležející ostatní ošetřující veterinární personál nahlásí při příjezdu na závody 
Veterinární komisi/delegátovi svou přítomnost, a to ještě před vstupem do stájí; uvede svá jména a 
předá seznam koní, o které bude pečovat (tento seznam bude k dispozici i FEI komisařům); 

b) zajistit, že péče o koně bude prováděna pouze v určených místech odsouhlasených Veterinární 
komisí/delegátem (může to být i ve stáji); 

c) zajistit, že bude vyžádán souhlas (na každého koně zvlášť) k provedení zásahů využívajících lékařské 
přístroje, které nejsou specifikovány v těchto pravidlech; 

d) souhlasit s tím, že bude předmětem náhodných kontrol komisařů a ostatních FEI představitelů; 

e) souhlasit s tím, že bude dodržovat všechna platná FEI pravidla a nařízení, zejména ta uvedená ve 
Veterinárních pravidlech a Pravidlech kontroly medikace a dopingu u koní; 

f) ověřit, že na akupunkturu jsou používány plné jehly a nikoliv duté. 
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KAPITOLA III - VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY NA MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH 

POVINNOSTI ORGANIZAČNÍCH VÝBORŮ 

ČLÁNEK 1022: JMENOVÁNÍ FEI VETERINÁŘŮ NA ZÁVODECH 

1. Organizační výbor mezinárodních závodů (CI) a národních soutěží, které zahrnují FEI soutěže, musí 
jmenovat: 

a) minimálně jednoho Veterinárního delegáta z FEI seznamu Oficiálních veterinářů;  

b) Veterinárního koordinátora z řad Povolených ošetřujících veterinářů nebo Oficiálních veterinářů;  

c) odpovídající počet Službu konajících veterinářů z řad Povolených ošetřujících veterinářů. 

2. Veterinární delegát a Službu konající veterinář nemohou zastupovat jeden druhého na těch samých 
závodech. 

3. Funkci Veterinárního koordinátora může zastat i Službu konající veterinář, pokud je to potřeba. 

4. Role, zodpovědnosti a požadavky na Oficiální a Povolené ošetřující veterináře jsou popsané v těchto 
pravidlech (viz Kapitola II). 

5. Na oficiálních mezinárodních závodech (CIO), finále pohárů, mistrovství, olympijských a paralympijských 
hrách se Veterinární komise musí skládat minimálně ze tří Oficiálních veterinářů a musí být jmenována 
Veterinární komisí. 

6. Zahraničního veterinárního delegáta jmenuje FEI Veterinární oddělení v souladu s FEI Všeobecnými 
pravidly. 

7. V případě specifických okolností (např. Světové jezdecké hry) může být jmenována více jak jedna 
Veterinární komise. 

8. Veterináři musí být jmenováni nejméně 16 10 týdnů před závody, pokud pravidla disciplíny neurčují 
jinak nebo FEI Veterinární oddělení odsouhlasilo jiný termín. 

9. Je nezbytné, aby Veterinární delegát byl vybraný ze seznamu určeného pro danou disciplínu a byl 
vzdělaným a zkušeným odborníkem v disciplíně, kterou zastupuje. 

10. Veterinární delegát obdrží od Organizačního výboru dohodnutou odměnu, kterou odsouhlasí předem 
obě strany. Doporučená minimální částka je 200 EUR na den (nebo ekvivalent lokální měny). 
Organizační výbor též pokrývá náklady na ubytování a cestovné. 

11. Prezident Veterinární komise je jmenován NF se souhlasem FEI. 

12. Pro Olympijské, Paralympijské hry a Světové jezdecké hry: 

a) musí být jmenování prezidenta Veterinární komise schváleno Byrem; 

b) je FEI Veterinárním oddělením jmenovaný jeden nebo více Zahraničních veterinárních delegátů 
v souladu s FEI Všeobecnými pravidly; 

c) nemůže být veterinář jmenovaný Prezidentem veterinární komise nebo Zahraničním veterinárním 
delegátem, pokud alespoň dvakrát nezastával funkci člena Veterinární komise/delegáta. 

13. Členové Veterinární komise musejí být na závodech přítomni před začátkem první prohlídky koní, 
nejlépe od příjezdu prvního koně. 

ČLÁNEK 1023: VYBAVENÍ 

1. Organizační výbor musí ve spolupráci s Veterinárním koordinátorem zajistit odpovídající ustájení, 
veterinární vybavení, služby a opatření v souvislosti s Kontrolou medikace a dopingu u koní. 

2. Organizační výbor musí co nejlépe zabezpečit, že veškeré vybavení je bez přítomnosti Zakázaných látek 
a nepodléhá kontaminaci infekčními chorobami. 
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I. POŽADAVKY NA PROSTORY USTÁJENÍ 

NÚ:  na NZ pouze doporučené 

3. Ustájení musí být zajištěno v areálu závodů a splňovat požadavky na biologickou bezpečnost. Pro každé 
závody musí být zabezpečeno následující: 

a) Odpovídající osvětlení, přípojky elektřiny a větrání ve všech stájích a skladovacích prostorech na 
krmivo. 

b) Stání/boxy musí být velké minimálně 3 x 3 m. Alespoň 20 % boxů by mělo mít plochu 3 x 4 m 
k použití pro ustájení největších koní. 

c) Minimálně dva bezpečné a tiché boxy (pokud není požadováno jinak Testujícím veterinářem), 
určené k odběru vzorků k testování EADCM; musí být jasně označené jako „Boxy určené k odběru 
vzorků“, být čistě podestlané a umožnit pozorování koně zvenčí bez toho, aby bylo zvíře rušeno. 

d) Odpovídající počet boxů určených k provádění ošetření, doporučený počet jsou 4 (čtyři) boxy; musí 
být jasně označené jako „Boxy určené k poskytování veterinární péče“ a nesmějí být používány 
k odběru vzorků k testování EADCM. Počet boxů závisí na rozsahu závodů a počtu disciplín, musí být 
konzultován s Veterinárním koordinátorem. Boxy musí být k dispozici po dobu otevření stájí. 

e) Vyčištění a desinfekce všech boxů před příjezdem a po odjezdu koní. 

f) Dostatečné množství bezprašné slámy, pilin a/nebo papíru jako steliva. 

g) Kvalitní voda a krmivo. 

h) Odpovídající protipožární opatření a plány pro případ nenadálých situací. 

i) Takový prostor pro mytí koní, aby koně nečekali déle než 10 minut. 

j) Adekvátní prostor mezi stájemi, aby byl zajištěn bezpečný pohyb koní a jezdců. 

4. Selhání Organizačního výboru v zajištění výše uvedeného by jako takové nemělo nikomu sloužit jako 
omluva či výmluva při případném porušení pravidel EADCM. 

II. POŽADAVKY NA AREÁL ZÁVODIŠTĚ 

NÚ:  na NZ pouze doporučené 

5. Odpovídající izolace (karanténa), situovaná stranou od ostatních stájí, avšak uvnitř zabezpečeného 
areálu. 

6. Tichý a dostatečně veliký vykládací a nakládací prostor, pokud možno blízko stájí. 

7. Kancelář pro Veterinární komisi/delegáta s odpovídajícím kancelářským vybavením, včetně kopírky. 

8. Tam, kde je to možné, prostor pro Sportovce, mimo dosah veřejnosti, do kterého mají přístup jen 
povolané osoby. 

III. ZAJIŠTĚNÍ VETERINÁRNÍCH SLUŽEB 

NÚ:  na NZ pouze doporučené 

9. Následující musí být zajištěno po celou dobu závodů, dohlíží Veterinární koordinátor: 

a) účinný způsob komunikace mezi veterinárními delegáty a službu konajícími veterináři (telefon, 
pager, vysílačka). Důrazně doporučujeme vybavení mobilními telefony; 

b) přístup na veterinární kliniku, včetně rentgenu a chirurgického zařízení, kontakty a jak se tam 
dostat; 

c) alespoň jeden Službu konající veterinární lékař, dostupný 24 hodin; 

d) alespoň jeden Službu konající veterinární lékař na kolbišti během všech soutěží a dekorování; 

e) alespoň jeden Službu konající veterinární lékař dostupný v průběhu tréninku; 

f) kvalifikovaný zkušený podkovář; 

g) dostatek personálu, znalého nezbytných postupů a první pomoci a potřebné vybavení, zejména 
pak: 
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obvazový materiál; materiál k zafixování končetin; uspávací látky; plachty pro zvedání zraněných koní a 
pro clonu; přepravník s nízkým nakládáním, nebo koňská ambulance pro odvoz vážně zraněných nebo 
mrtvých koní 

h) předběžná dohoda s veterinární patologickou laboratoří v případě nutnosti pitvy v souladu s těmito 
pravidly. 

IV. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA USTÁJENÍ V PRŮBĚHU ZÁVODŮ 

NÚ:  na NZ pouze doporučené 

10. Následující minimální požadavky je třeba zajistit na všech závodech, s možnou výjimkou pro např. 
jednodenní všestrannost nebo vytrvalostní jízdy (mimo 3* jízdy přes 160 km a vícedenní jízdy), reining a 
voltiž. 

a) V areálu závodiště musí být vyhrazený prostor k ustájení; tento prostor by měl být náležitě 
označený a určený Veterinárním delegátem/komisí; 

b) Stáje a přilehlé prostory jsou 24 hodin denně pod dohledem komisařů; 

c) Veterinární koordinátor nebo Službu konající veterinář a/nebo Veterinární komise/delegát jsou 
k dispozici k provedení kontroly všech veterinárních požadavků podle těchto pravidel; 

d) Přístup do stájí a přilehlých prostor mají pouze autorizované osoby; 

e) V souvislosti s biologickou bezpečností musí být splněny tyto požadavky: 

i. Příchozí koně musí být ustájeni odděleně od koní domácích; 

ii. Koně ze stejné země musí být ustájeni pohromadě; bloky boxů by měly být rozděleny podle 
oblasti původu (např. 2 bloky pro koně z EU, 1 pro koně ze Severní Ameriky, 1 pro 
Austrálii/Nový Zéland apod.); 

iii. Koně, kteří nejsou očkováni proti koňské chřipce, v souladu s těmito pravidly, musí být ustájení 
odděleně od koní očkovaných; nevakcinovaní koně nemají povolený vstup do areálu stájí. 

f) Selhání Organizačního výboru v zajištění požadavků na ustájení by jako takové nemělo nikomu 
sloužit jako omluva či výmluva při případném porušení pravidel EADCM; 

g) Koně nesmí v průběhu závodů opustit areál závodiště, pokud nemají výjimečné povolení od 

Veterinární komise/delegáta. NÚ: NZ – viz Všeobecná pravidla 

11. Kůň, který je pod dohledem z důvodu testování nebo vyšetřování v souladu s těmito pravidly či pravidly 
EADCM, nesmí opustit závodiště, pokud mu to výslovně nepovolí Veterinární komise/delegát, a to i 
v případě, že závody byly již ukončeny.  

V. OSTRAHA STÁJÍ 

NÚ: na NZ doporučené, případně viz pravidla disciplín 

12. Zajištění ostrahy stájí je požadováno pro všechny závody, s výjimkou pro: 

drezúru: CDI1*, CDI2*, CDICh, CDI-P, CDI-J, CDI-Y, CDI-H a CDI3*mimo Evropu; 

spřežení: CAI 1*, CAI 2* and CAI3*; 

vytrvalost: vyjma 3* jízd přes 160km a několikadenních jízd; 

všestrannost: CCI2*, CCI1*, CIC3*, CIC2* a CIC1*; 

para drezúra: všechny CPEDI mimo Mistrovství a Hry;  

reining: CRI 1*, CRI 2*, CRI 3*, CRI-J and CRI-Y; 

voltiž: CVI 1*, CVI 2*, CVI 3* CVI-Ch and CVI-J. 

Dále je ostraha požadována pro drezúrní Para mistrovství a hry. 

13. Koně musí být v průběhu závodů ustájeni v areálu, do kterého mají přístup pouze povolané osoby a kde 
je zajištěný systém: 

i. 24 hodinové účinné ostrahy; 

ii. registrující příchod a odchod všech koní a akreditovaných osob v prostoru stájí; 

iii. umožňující zápis příchodů a odchodů osob do stájí mimo běžnou pracovní dobu (např. v noci); 
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14. Přístup do stájí by měl být umožněn pouze osobám, které mají povolení vstupu. 

15. Prostor stájí musí být ohraničený, aby do stájí nemohly vstupovat nepovolané osoby a aby byl pod 
kontrolou pohyb koní. 

16. V prostoru určeném k ustájení by měly být pouze stáje a ošetřovací boxy; přepravní vozidla, karavany, a 
ostatní dopravní prostředky by se neměly v  tomto prostoru nacházet. 

17. FEI může pro určité závody požadovat zajištění kamerového systému. 

18. Selhání Organizačního výboru v zajištění požadavků na ustájení by jako takové nemělo nikomu sloužit 
jako omluva či výmluva při případném porušení pravidel EADCM. 

VI. PŘÍSTUP DO STÁJÍ 

NÚ: na NZ doporučené, případně viz pravidla disciplín 

19. Povolení ke vstupu do míst s omezeným přístupem včetně stájí, tréninkových prostor, opracovišť, tratí a 
kolbiště uděluje Organizační výbor. 

Toto povolení musí být v souladu s FEI Všeobecnými pravidly (Článek 132), uděluje se pouze osobám, 
jejichž přítomnost přímo souvisí se závody (doprovodnému personálu, povoleným ošetřujícím 
veterinářům, trenérům apod.) a úředníkům FEI. Osoba, která akceptuje povolení ke vstupu do stájí, se 
zavazuje k jednání podle všech pravidel FEI. 

20. Ostatním osobám, které žádají o povolení přístupu, uděluje tento Veterinární komise/delegát, 
Organizační výbor (se souhlasem Zahraničního/Veterinárního delegáta) nebo FEI Veterinární oddělení. 
Osoby musí být pod dohledem, pokud se v těchto místech pohybují. 

21. Organizační výbor musí v předstihu ověřit se Státní veterinární správou, zda existují předpisy, které by 
mohly omezovat práva osob, které mají povolení ke vstupu do míst s omezeným přístupem. 

22. Spřežení: Žádný kůň nesmí být ustájený přes noc uvnitř vozu nebo přívěsu. Pouze Technický delegát po 
konzultaci s Hlavním komisařem a FEI Veterinárním delegátem může udělit výjimku v extrémních 
podmínkách. 

ČLÁNEK 1024: POŽADAVKY NA ZÁVODY 

I. BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST 

1. Organizační výbor je zodpovědný za zajištění všech požadavků na biologickou bezpečnost a její přísné 
dodržování v souladu s těmito pravidly. 

2. Pokud vznikne riziko rozšíření chorob, musí být u vchodu a východu do stájí zajištěny dezinfekční 
rohože. 

3. Pro všechny osoby, které jsou ve styku s koňmi, musí být k dispozici umyvadla na mytí rukou a 
dezinfekční prostředek na ruce. 

II. KONTROLA PASŮ 

4. Organizační výbor musí v souladu s těmito pravidly uschovat pasy koní v průběhu závodů. 

III. VYŠETŘENÍ PO PŘÍJEZDU 

5. Organizační výbor musí zajistit adekvátní prostor a vybavení k vyšetření koní po příjezdu na závody. 
Vyšetření musí proběhnout před tím, než je kůň vpuštěn do areálu stájí, nebo se dostane do styku 
s jinými koňmi. 

IV. PROHLÍDKY (INSPEKCE) KONÍ 

6. Organizační výbor musí vzít v úvahu všechny potřebné požadavky na veterinární prohlídku. Musí úzce 
spolupracovat s Technickým delegátem/Veterinární komisí a prodiskutovat s  nimi postup v patřičném 
předstihu před soutěžemi, a to včetně následujících bodů: 

a) Povrch místa konání prohlídky musí zajistit spravedlivé ohodnocení připravenosti a schopnosti koně 
soutěžit. Povrch by se během prohlídky neměl měnit. Měl by být vždy pevný, vyrovnaný a 
neklouzavý. 
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b) Při prohlídce na otevřeném prostranství by mělo být zajištěno přibližně 50 m plochy, aby bylo 
možno posoudit koně v kroku a klusu; v hale je možné akceptovat menší plochu, která musí být 
předem odsouhlasená Veterinární komisí/delegátem. 

c) Prostor prohlídky musí být dostatečně ohrazený od diváků a prohlídka musí probíhat za účinné 
organizace komisařů tak, aby koně nastupovali včas podle rozvrhu a byli ihned po prohlídce 
odváděni. 

d) Prostor pro shromáždění koní by měl být v dostatečné vzdálenosti od místa vlastní prohlídky a 
dostatečně veliký s ohledem na typ soutěže a počet koní. 

e) Ohrazený prostor Zadržovacího boxu musí být v těsné blízkosti prostoru prohlídky. Povrch 
zadržovacího boxu by měl být co nejpodobnější povrchu prohlídkového prostoru. 

f) Aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost diváků, koní a Sportovců, musí být zajištěný dostatečný 
odstup mezi diváky a koňmi. 

g) V průběhu prohlídky koní je z důvodu zajištění bezpečnosti nutný přísný dohled komisařů, zejména 
v prostoru pro shromažďování koní. 

h) Při posuzování koně v klusu musí být zajištěn odpovídající povrch pro předvádějící sportovce (dráha, 
cesta). 

V. PROGRAM PRO KONTROLU MEDIKACE A DOPINGU U KONÍ 

7. Program kontroly medikace a dopingu u koní musí probíhat v souladu s Veterinárními pravidly a 
Pravidly EADCM.  

8. Musí být provedeny přípravy pro standardní program EADCM. 

9. Před závody musí být dohodnutá spolupráce s FEI Laboratoří, která bude analyzovat vzorky. 

10. K dispozici musí být dostatečný počet souprav k odběru vzorků, v souladu s požadovaným počtem, 
včetně náhradních. 

11. Administrativní místo musí být zajištěno na zabezpečeném místě v blízkosti boxů určených k odběru 

vzorků; musí mít zamykací lednici pro bezpečné uložení vzorků. NÚ: na NZ doporučené 

12. V blízkosti testovacích boxů se musí nacházet minimálně: umyvadlo a pracovní plocha s vodou, 
dezinfekce, nástroje k úklidu stájí a odpadkový koš. 

13. Komisař obeznámený s programem EADCM by měl být dle potřeby k dispozici Testujícímu veterináři. 

VI. VYŠETŘENÍ CITLIVOSTI KONČETIN 

14. S platností od 1. ledna 2014 musí Organizační výbor zajistit pro závody, kde probíhá vyšetření citlivosti 
končetin, jednoho dodatečného člena Sboru rozhodčích, který dohlédne na tato vyšetření. 

VII. MEŘENÍ PONÍKŮ 

NÚ: Pokud rozpis závodů nestanoví jinak Neplatí na NZ 

15. Organizační výbor musí společně s Hlavním komisařem, Technickým delegátem a po konzultaci 
s Veterinárním delegátem zajistit veškeré požadavky a prostředky k měření poníků, pokud závody 
zahrnují soutěže pony. 

16. V harmonogramu závodů musí být uvedený vyhrazený čas pro měření poníků, které musí být 
provedeno ještě před prohlídkou (inspekcí) koní. 

17. Během soutěží pony mohou podkovářské práce probíhat pouze ve vyhrazeném prostoru. 

ČLÁNEK 1025: KOMISAŘI (STEWARDI) 

1. Úkolem komisařů je dohlížet na dodržování bezpečnosti koní a Sportovců a zamezit jakékoliv nelegální 
činnosti, která by mohla ohrozit bezpečnost/fair play. 

2. Pokud kdokoliv uvidí jakékoliv porušení pravidel, musí je ihned ohlásit Hlavnímu komisaři. Ten následně 
předá informaci Veterinární komisi a /nebo Sboru rozhodčích. 

3. Specifické požadavky na komisaře jednotlivých disciplín jsou v manuálu komisařů a jeho přílohách. 
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I. PROSTORY STÁJÍ 

NÚ: doporučené na NZ 

4. U všech vstupů do prostor ustájení musí fungovat systém kontroly, který spolehlivě zajistí identifikaci 
oprávněných osob, které do tohoto prostoru vstupují. 

5. Vstup je povolen pouze po zkontrolování nezbytného povolení ke vstupu. 

6. Ve stájích a přilehlých prostorách musí být zajištěný 24hodinový dozor, a to minimálně jedním 
komisařem, který je přímo podřízený Hlavnímu komisaři a musí být v dosahu prostor stájí. 

7. Tento komisař (nebo jeho zástupci), musí pravidelně kontrolovat stáje a přilehlé prostory, nejlépe 
v náhodných intervalech, aby zamezil případné nelegální činnosti či zneužívání koní. 

8. Komisařům musí být k dispozici seznam všech, kteří mohou do stájí vstoupit v nočních hodinách. 

9. Ošetřovatelé, kteří nocují v přepravnících v zabezpečeném prostoru, musí nahlásit tento fakt komisaři a 
do stájí mohou v nočních hodinách pouze v jeho doprovodu. 

10. Ošetřovatelům nebo jiným osobám není dovoleno nocovat v prostoru stájí, pokud nemají výjimečný 
souhlas Hlavního komisaře nebo Veterinárního delegáta. 

11. Pohyb koní mezi stájemi, opracovištěm, pastvou a hlavním kolbištěm probíhá pod přísným dohledem 
komisařů. 

12. Koně nesmí být v žádném případě trénovaní v prostorách mezi bloky stájí. 

II. KONĚ USTÁJENÍ MIMO AREÁL ZÁVODIŠTĚ 

13. Koně ustájení mimo areál závodiště jsou, stejně jako koně ustájení v areálu, pod 24hodinovým 

dohledem komisaře. NÚ: neplatí na NZ 

 III. OPRACOVIŠTĚ A MÍSTA URČENÁ K TRÉNINKU 

14. Na opracovištích musí být zajištěný nepřetržitý dozor po dobu jejich oficiálního otevření. Též musí být 
zabezpečené náhodné kontroly v době, kdy jsou opracoviště uzavřena. 

IV. PASTVA 

15. Pokud je zajištěna pastva, je i tato náhodně kontrolována komisaři.  

16. Koně se po pastvině mohou pohybovat pouze na ruce v doprovodu ošetřovatele. 

V. PROHLÍDKY (INSPEKCE) KONÍ 

17. Komisaři asistují při řazení koní na prohlídku a dohlížejí na bezpečnost a efektivitu. Pokud je to 
nezbytné, doprovází koně do Zadržovacího boxu. 

VI. KONTROLA UZDĚNÍ A ZVONŮ 

NÚ:  na NZ doporučené 

18. Komisaři jsou zodpovědní za provádění kontrol uzdění a zvonů, v souladu s těmito pravidly a FEI 
Kodexem chování. 

19. Kontroly zvonů musí provádět nejméně dva komisaři, z nichž jeden musí být Hlavní komisař. 

VII. PODPŮRNÉ TERAPIE 

20. Od kteréhokoliv veterináře, který poskytuje koni péči, mohou komisaři požadovat k předložení FEI 

veterinární průkaz a schválený Veterinární formulář. NÚ: neplatí na NZ 

21. Ošetřující boxy musí být k dispozici po dobu otevření stájí a podléhají monitoringu komisařů. To ale 
neznamená, že komisaři musí být přítomni po celou dobu, ani že pouze neotevřené obaly a/nebo láhve 
mohou být použity k léčbě. 

VIII. MĚŘENÍ PONY 

22. V průběhu měření pony musí být k dispozici dostatečný počet komisařů, a to minimálně 3 (tři) NÚ: dle 

rozpisu NZ, v souladu s těmi to pravidly. 

23. Komisař musí doprovázet každého ponyho, který čeká na přeměření. 

IX. PROGRAM PRO KONTROLU MEDIKACE A DOPINGU U KONÍ 

24. Testující veterináři mohou komisaře požádat o asistenci při: 
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a) předání informace Odpovědné osobě, že její kůň je vybraný k testování; 

b) doprovodu koně do Testovacího boxu; a/nebo 

c) dozoru nad koněm od okamžiku oznámení o testování po ukončení procedury. 

ČLÁNEK 1026: BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST 

I. PREVENCE ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŘES MEZINÁRODNÍ HRANICE 

1. Národní federace musí ve spolupráci s Hlavním veterinářem porozumět všem platným národním 
předpisům a zabezpečit mezinárodní přesuny koní. 

2. Organizační výbor musí informovat Státní veterinární správu o úmyslu pořádat FEI závody minimálně 4 
měsíce dopředu. 

3. Musí být striktně dodržována veškerá pravidla dočasného dovozu koní předepsaná Státní veterinární 
správou a další národní předpisy týkající se zdraví koní. 

4. Se Státní veterinární správou musí být také projednán zpětný návrat koní po závodech, zejména 
vystavení veterinárních dokladů i mimo úřední hodiny. 

5. Odpovědná osoba (Doprovodný personál) je odpovědná za dodržování platných národních předpisů při 
dočasném dovozu koní na závody. Jakékoliv podezření na onemocnění musí být hlášeno Veterinárnímu 
delegátovi. 

6. Povolení ošetřující veterináři musí znát národní předpisy týkající se veterinární péče a uvědomit o nich 
Odpovědnou osobu/Doprovodný personál. Jakékoliv podezření na onemocnění musí hlásit 
Veterinárnímu delegátovi. 

II. PREVENCE ŠÍŘENÍ EXISTUJÍCÍCH ONEMOCNĚNÍ 

7. Dodržování biologické bezpečnosti je nezbytné pro všechny FEI registrované koně, jak v zemi původu, 
tak v místě konání FEI závodů a během přepravy. 

8. Všichni koně registrovaní u FEI, kteří se účastní FEI závodů, musí být očkovaní proti koňské chřipce, 
v souladu s těmito pravidly. 

9. Odpovědná osoba musí aktivně vyhledávat informace o dalších očkováních, které mohou být 
vyžadována v souvislosti se svým geografickým regionem a rizik onemocnění v něm. Všechna 
provedená očkování musí být zaznamenána v pase koně. 

10. Přepravníky a stání by měly být uklizené a vydesinfikované před ustájením dalšího koně. 

11. Ohlávka, vodítko, deka, uzdečka, kyblík, ručníky na otírání a ostatní vybavení musí sloužit k použití 
pouze jednomu koni – doporučený je rozeznávací systém pro každého koně. 

12. Vybavení by se nemělo používat pro více koní, pokud není mezi použitími vydesinfikováno. 

13. Přímý dotykový kontakt mezi koňmi by měl být co nejvíce omezen, pokud nejsou ve styku pravidelně. 

14. Není doporučené používání společného žlabu na vodu, měly by být používané oddělené kbelíky na 
krmivo a vodu. 

15. V případě kontaktu s různými koňmi nebo koňmi s rozdílným zdravotním stavem by si ošetřovatel měl 
umýt ruce, nebo použít antibakteriální gel na ruce. 

16. Pokud vznikne riziko, nebo dojde k šíření infekčního onemocnění, musí být u vchodu a východu do stájí 
zajištěny dezinfekční rohože. 

III. BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST BĚHEM FEI ZÁVODŮ 

17. Organizační výbor a Veterinární koordinátor musí zajistit vyšetření koní při příjezdu. Toto vyšetření 
slouží jako prověření biologické bezpečnosti koní přijíždějících na závody před tím, než budou vpuštěni 
od vlastního areálu závodiště. 

18. Na všech závodech musí být k dispozici izolované stáje a alternativní plán izolace bloků stájí v případě 
hrozby šíření infekčního onemocnění. 

19. Koním přítomným na závodech by alespoň jednou denně měla být změřená a zaznamenaná teplota. 
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20. Koni, který by mohl být považován za zdravotní riziko pro ostatní koně na závodech, musí být 
odmítnutá možnost přístupu do stájí; kůň může být ustájený v izolaci do zotavení, nebo dokud nejsou 
přijata alternativní opatření. 

21. Kůň, který vykazuje známky infekčního onemocnění, musí být okamžitě ustájený v izolaci. K určení 
nosiče (bakterie/viru), který onemocnění způsobuje, musí být provedeny diagnostické testy, které 
doporučí Veterinární koordinátor a odsouhlasí Veterinární delegát.  Náklady na provedení těchto testů 
nese Odpovědná osoba a jsou hlášeny na FEI Veterinární oddělení. 

NÚ: neplatí pro národní závody, body 18, 19, 20 a 21 tohoto článku 

IV. ZOTAVUJÍCÍ SE KONĚ NEBO KONĚ S PODEZŘENÍM NA ONEMOCNĚNÍ 

22. Kůň, který se zotavuje z onemocnění, nebo kůň s podezřením na onemocnění musí být ohlášený 
Veterinární komisi/delegátovi v souladu s těmito pravidly. Na základě písemného doporučení 
Veterinární komise/delegáta a v souladu s Veterinárními a Všeobecnými pravidly, Sbor rozhodčích 
rozhodne, zda je kůň způsobilý k soutěžení/pokračování v soutěži. 

V. ORGANIZAČNÍ VÝBOR – PLÁN ŘEŠENÍ NEPŘEDVÍDANÝCH UDÁLOSTÍ 

NÚ: neplatí na NZ 

23. Organizační výbor musí ve spolupráci s Veterinárním koordinátorem závodů připravit a odsouhlasit 
scénáře pro nepředvídané události, včetně šíření infekčního onemocnění a izolace. 

24. V úvahu musí být vzato, jak oddělit skupiny koní z hlavních stájí v případě jakéhokoliv klinického projevu 
nemoci u jednoho koně nebo skupiny koní, včetně těch, kteří s nimi byli v kontaktu. Jestliže je riziko 
nízké, je možné zvážit, zda povolit koním bez klinických příznaků, kteří mohli být v kontaktu 
s postiženým koněm (koňmi), stále soutěžit. Těmto koním může být například povolen start na konci 
soutěže. 

25. Organizační výbor musí mít k dispozici plánek ustájení, aby bylo v případě nutnosti možné kontaktovat 
Odpovědnou osobu, dojde-li k šíření onemocnění. 

26. Organizační výbor musí mít k dispozici seznam a kontaktní údaje všech Odpovědných osob a veterinářů 
přítomných na závodech a uvážit, jakým způsobem co nejrychleji komunikovat zvýšený stupeň 
biologické bezpečnosti, pokud dojde k výskytu infekčního onemocnění. 

ČLÁNEK 1027: PASY KONÍ, IDENTIFIKAČNÍ KARTY A MIKROČIPY 

1. Požadavky na pasy koní, Identifikační karty a jejich registraci u FEI jsou uvedeny ve FEI Všeobecných 
pravidlech. 

2. Pasy musí být vyplněné podle instrukcí uvedených v pase v odstavci „How to fill in a passport“. 

3. V případě zaplnění některé z částí pasu musí být vydán duplikát. 

4. Koně poprvé registrovaní u FEI musí být očipovaní. Čipy a čtečky musí být kompatibilní s ISO 11784 a 
ISO 11785. 

5. Informace mikročipu musí být uvedeny i v pasu koně a FEI databázi; pokud má kůň více než jeden 
funkční mikročip, musí být číslo alespoň jednoho uvedené v pasu koně. 

6. V pasu musí být zaznamenány jakékoliv provedené testy na infekční onemocnění, zejména ty 
požadované národní legislativou. 

7. Všechna provedená očkování proti infekčním onemocněním musí být též uvedená v pasu. 

8. FEI pas nebo Identifikační karta musí být prodloužený jednou za 4 roky. 

9. Koně, kteří se poprvé registrují u FEI po 1. 1. 2013 musí mít funkční mikročip kompatibilní s výše 
uvedenými požadavky ISO. 

10. Věkový limit koní účastnících se soutěží FEI je specifikovaný v pravidlech jednotlivých disciplín (a 
Všeobecných pravidlech, Článek 136). 
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ČLÁNEK 1028: OČKOVÁNÍ 

I. KOŇSKÁ CHŘIPKA 

1. Všichni koně, kteří se účastní FEI závodů NÚ: a NZ, musí být očkovaní proti koňské chřipce a splnit 

minimálně tato pravidla 

2. Koně musí mít aplikovanou minimálně základní kůru sestávající ze dvou oddělených vakcinací, 
provedených v odstupu 21 - 92 dní. 

3. Třetí dávka (první přeočkování, příp. první booster) musí být aplikovaná během 7 měsíců po druhé 
vakcinaci základní kůry. 

Všichni koně, kteří byli uznáni jako správně očkovaní podle předchozích pravidel, tj. pravidel předcházejících 
1. lednu 2005, nemusí podstoupit přeočkování za předpokladu, že splnili předchozí pravidla a pravidelná 
přeočkování. 

4. Přeočkování (aplikace boosteru) 

a) Minimální doba mezi přeočkováním je 12 měsíců. 

b) Koně, kteří soutěží, musí mít poslední přeočkování aplikované nejdéle během 6 měsíců + 21 dní 
před příjezdem na FEI soutěž (ale ne v posledních 7 dnech před závody). 

NÚ: Na NZ se povinnost přeočkování řídí podmínkami stanovenými Státní veterinární správou ČR 

II. ZPŮSOBILOST K SOUTĚŽENÍ A K PŘÍSTUPU DO FEI STÁJÍ 

5. Koně musí mít aplikovanou minimálně základní kůru. 

6. Pokud byla správně aplikována základní kůra a první přeočkování, stanovený interval očkování před 
příjezdem na závody je: nejpozději 6 měsíců a 21 dní. 

7. Žádná vakcína nesmí být podaná během 7 dní před příjezdem na závody. 

III. VAKCÍNY PROTI KOŇSKÉ CHŘIPCE, PODÁNÍ A CERTIFIKACE 

8. Informace o očkování musí být do pasu zapsané dle uvedených instrukcí. Konkrétně musí být dodržené 
tyto body: 

a) Uznané jsou všechny povolené vakcíny, pokud jsou aplikované dle instrukcí výrobce (tj. 
intramuskulární injekce nebo intranasálně). 

b) Všechny vakcinace musí provádět veterinární lékař. 

c) V pase musí být na odpovídající stránce uvedený popis vakcíny, sériové číslo, datum a způsob 
podání. 

d) V případě rozsáhlejší historie očkování může být v novém nebo duplikátním pase historie shrnutá 
prohlášením v doporučeném znění „Historie očkování tohoto koně je k tomuto datu správná. 
Poslední očkování proběhlo 00/00/00“. 

IV. OČKOVÁNÍ PROTI DALŠÍM INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM 

9. Podané vakcíny proti dalším infekčním onemocněním musí být zaznamenané v pase koně na určené 
stránce, v souladu s těmito pravidly. 
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Tabulka 1: Shrnutí požadavků na očkování proti koňské chřipce 

Očkování Pravidlo Způsobilost účasti na závodech 

Základní kůra 1. vakcinace: den 0 

(např. 1. 1.) 

2. vakcinace: den 21 – 92 

(např. 1. 2.) 

Kůň se může účastnit závodů 7 
(sedm) dní po aplikaci 2. vakcíny 

První přeočkování během 7 měsíců po 2. vakcinaci 
základní kůry 

(např. 1. 8.) 

Kůň se může účastnit závodů 6 
měsíců + 21 dní po 2. vakcinaci 
základní kůry 

Nesmí se účastnit závodů 7 dní po 
aplikaci vakcíny (tj. může se 
účastnit závodů až po 7. 8.) 

Další přeočkování MINIMÁLNĚ: do jednoho roku po 
předchozím přeočkování. 

 

SOUTĚŽÍCÍ: během 6 měsíců + 21 
dní 

Kůň musí být očkován během 6 
měsíců + 21 dní před příjezdem 
na závody 

Nesmí závodit 7 dní po aplikaci 
vakcíny 

 

ČLÁNEK 1029: KONTROLA PASŮ 

1. Pasy slouží k identifikaci koně a popisu jeho zdravotního stavu; proto pas musí koně neustále 
doprovázet, zejména během přepravy a být k dispozici pro potřeby celních a veterinárních úřadů. 

2. Koně přihlášení do soutěží musí být registrovaní u FEI a mít platný pas FEI nebo Identifikační kartu, 
v souladu se Všeobecnými pravidly. Koně účastnící se závodů CIM v domovském státě pas mít nemusí 
(viz Všeobecná pravidla, Článek 137). 

3. Veterinární komise/delegát musí zajistit, že pasy koní jsou sesbírané při vyšetření při příjezdu.  

NÚ: Pasy sesbírá OV 

4. Organizační výbor má za povinnost pasy bezpečně v průběhu závodů uložit. Veterinární komise/delegát 
ale může v případě potřeby pasy ponechat u sebe. 

5. Přístup k pasům během závodů mají: Veterinární komise/delegát, Odvolací komise, Sbor rozhodčích, 
Testující veterináři, Techničtí delegáti a komisaři. 

6. Organizační výbor je zodpovědný za vydání pasů Odpovědným osobám po skončení závodů. 

7. Kontrolu pasů musí provést Veterinární komise/delegát u všech koní při vyšetření při příjezdu nebo 
případně před první prohlídkou (inspekcí) a potvrdit, že: 

a) kůň je s jistotou identifikovatelný ze svého pasu; 

b) přehled očkování je správný; 

c) pas je platný; 

d) FEI validační známka je platná 

e) všechny ostatní informace jsou správně uvedené, včetně podpisu vlastníka, který tak akceptuje 
podmínky pasu; 

f) číslo mikročipu je uvedené v pasu (pokud je kůň čipovaný). 

8. Pokud jsou všechny tyto informace správné, Veterinární komise/delegát musí orazítkovat a podepsat 
pas na straně „Identifikace koně/Identification of the Horse“ a použít k tomu oficiální razítko FEI 

delegáta. NÚ: neplatí na NZ 
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ČLÁNEK 1030: ROZPORY V PASECH 

1. Rozpory v pase se mohou týkat: 

a) identifikace; 

b) očkování; 

c) neplatného pasu; 

d) neplatné identifikační karty; 

e) zaplněné stránky EADCM; 

f) zaplněné stránky očkování; 

g) zaplněné stránky identifikace; 

h) nesprávného nebo nefunkčního mikročipu. 

2. Rozpory v pasu musí Odvolací komisi nebo Sboru rozhodčích (pokud není Odvolací komise) nahlásit 
Veterinární komise/delegát, a to co nejrychleji, aby bylo možné rozhodnout, zda kůň může soutěžit. 

3. Pokud nejsou v pořádku záznamy o očkování a kůň představuje potenciální riziko biologické 
bezpečnosti, musí být ustájený v izolaci. 

4. Za rozpory v pase je udělená pokuta/varování (viz Příloha II). Kůň nebude připuštěný ke startu v soutěži, 
pokud nebudou nesrovnalosti opravené ve lhůtě 30 (třicet) dní. 

5. Rozpory týkající se očkování jsou řešené v souladu s těmito pravidly a pokutované dle tabulky v Příloze 
II. 

6. Rozpory týkající se identifikace (včetně nesrovnalostí u mikročipu) musí být uvedené na stránce 
Identifikace, rozpory týkající se očkování musí být na stránce Očkování. 

7. Všechny rozpory v pasu musí být zaznamenané a podepsané Odvolací komisí (nebo Sborem rozhodčích) 
a stvrzené FEI oficiálním razítkem v držení Veterinárního delegáta. 

8. Uvedené rozpory v pasu musí vzít na vědomí Odpovědná osoba a stvrdit je svým podpisem. Pak obdrží 
pas zpět a může opustit závodiště.  

9. Identifikační nesrovnalosti by měly být popsané na identifikační straně jako „Identifikační údaje 
nedostačující k identifikaci". Odpovědná osoba musí do 30 (třiceti) dnů od záznamu zajistit potřebné 
úpravy nebo vydání nového pasu. Kopie příslušných stránek z pasu, včetně stránky s popisem a 
siluetou, musí být odeslané spolu s veterinární zprávou objasňující nesrovnalosti. 

10. Nesrovnalosti v pasu musí být uvedené ve FEI Veterinární zprávě, včetně čísla pasu koně, popisu 
problému a kopiemi relevantních dokumentů.  

11. V případě, že číslo mikročipu není v pasu správně zaznamenané, musí FEI ID číslo pasu a číslo mikročipu 
zaslat Veterinární delegát na FEI Veterinární oddělení. 

ČLÁNEK 1031: VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ A PROHLÍDKY (INSPEKCE) 

1. Všechna veterinární vyšetření a prohlídky na FEI závodech musí být prováděna v souladu s těmito 
pravidly a odpovídat jednotlivým disciplínám. 

2. V případě střetu zájmů, musí FEI Oficiální veterinář vyhledat dalšího Oficiálního veterináře, buď jako 
svědka, nebo aby provedl vyšetření nebo prohlídku. 

ČLÁNEK 1032: VYŠETŘENÍ PŘI PŘÍJEZDU 

1. Zahraniční veterinární delegát/veterinární delegát nebo zástupce (veterinář) musí vyšetřit při příjezdu 
všechny koně, a to před tím, než budou vpuštěni do areálu závodiště. 

a) Vyšetření při příjezdu může být pro Endurance CEI závody spojeno s první prohlídkou (inspekcí) 
koní. 

b) V případě CIC soutěží všestrannosti, kde neprobíhá prohlídka, je způsobilost koně soutěžit 
posouzena při vyšetření při příjezdu. 
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2. Účelem vyšetření při příjezdu je NÚ: na NZ doporučeno: 

a) ověřit dle pasu totožnost každého koně, s použitím popisu a mikročipu (pokud je). 

b) ověřit, že očkování je v souladu s platnými veterinárními předpisy a Všeobecnými pravidly. 

c) ověřit, že všechny požadované údaje jsou řádně v pase zaznamenané. 

d) ověřit, že kůň nepřišel do kontaktu se zvířaty nemocnými infekčními, nebo přenosnými 
onemocněními nebo nepochází z území, kde se tato onemocnění vyskytují.  

e) ověřit, že kůň nevykazuje příznaky infekčního onemocnění a nezpůsobuje tím riziko biologické 
bezpečnosti nebo jiná zdravotní rizika. 

Vyšetření může zahrnovat: 

i. vyšetření srdce, změření dechové frekvence a tělesné teploty, 

ii. další související klinická vyšetření a 

iii. v případě podezření na zranění nebo nemoc způsobené transportem, vyšetření nohou a těla 
pohmatem. 

3. Součástí tohoto vyšetření však není vyšetřování kulhání, např. v klusu (s výjimkou některých závodů CIC, 
viz Veterinární pravidla a Pravidla Endurance). 

4. Jakýkoliv náznak porušení biologické bezpečnosti musí být okamžitě oznámený, a to před vpuštěním 
koně do areálu závodiště, Veterinární komisi/delegátovi a musí s ním být naloženo v souladu s těmito 
pravidly; jiné závažné klinické nálezy musí být co nejdříve oznámené Veterinární komisi/delegátovi. 

5. Pokud existuje podezření, že kůň přišel do kontaktu se zvířaty vykazujícími příznaky nebo nemocnými 
infekčními nebo přenosnými onemocněními, musí být ustájený v izolaci. 

6. Po ukončení veterinárního vyšetření: 

a) musí být koně, kteří by mohli představovat zdravotní riziko pro ostatní koně na závodech, ustájeni 
v izolaci; 

b) pokud kůň není schopen soutěžit, musí být záležitost oznámená Sboru rozhodčích, a to před 
prohlídkou (inspekcí). Veterinární komise/delegát prodiskutuje případ se Sborem rozhodčích, který 
rozhodne a případně koně vyloučí ještě před prohlídkou (inspekcí). 

ČLÁNEK 1033: PROHLÍDKY (INSPEKCE) KONÍ 

NÚ: na NZ řeší speciální pravidla a rozpisy závodů 

1. Cílem prohlídky koní je posoudit „připravenost koně závodit“ v soutěžích. 

2. Specifická úroveň schopnosti a připravenosti koně projít úspěšně prohlídkou se může v jednotlivých 
disciplínách lišit. Sbor rozhodčích může na prohlídku požádat o pomoc komisařů. 

3. Čas a místo prohlídky musí proběhnout podle rozvrhu a být v souladu se Všeobecnými pravidly (Článek 
110). 

4. 1. prohlídka koní by neměla být déle než 24 hodin před startem první soutěže; prohlídka pro skokové 
soutěže a drezúru nesmí proběhnout později než v odpoledni den před první soutěží. 

I. INSPEKČNÍ KOMISE 

5. Inspekční komise (s výjimkou Endurance) se skládá minimálně ze tří členů Sboru rozhodčích a 
Veterinární komise/delegáta. 

a) Pro spřežení a všestrannost musí být členem Prezident Sboru rozhodčích. 

b) Pro vytrvalost je inspekční komise zformována Veterinární komisí a skládá se pouze z Oficiálních 
veterinářů Endurance. 

6. Inspekční komise by se měla ještě před prohlídkou sejít s Technickým delegátem a projít společně s ním 
pravidla prohlídky a zvláštní požadavky a úpravy, které bude případně třeba zajistit. 

7. Rozvrh všech prohlídek by měl být odsouhlasený na první schůzce Inspekční komise. 

8. Inspekční komise musí schválit povrch místa prohlídky, který vybere Organizační výbor. 
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Spřežení: je nutná přítomnost jednoho komisaře s bičem. 

9. Prohlídka je přístupná veřejnosti, pokud není stanoveno jinak. 

Tabulka 2: Časový harmonogram prohlídek FEI disciplín 

DISCIPLÍNA PRVNÍ PROHLÍDKA POZNÁMKA 

i. Drezúra 
Před první soutěží; ne déle než 
odpoledne předchozího dne 

 

ii. Spřežení 

Před začátkem soutěže A Konečné posouzení v postroji 
před soutěží C, provedené 
Sborem rozhodčích a za 
přítomnosti Veterinárního 
delegáta. 

Druhé vyšetření: v cíli sekce E 
nebo soutěže B 

iii. Endurance 
Před soutěží, nebo den před první 
soutěží 

Veterinární uzávěry a konec jízdy 

Všestrannost 

(CCI) 

Před drezúrní zkouškou, běžně den 
předem (viz Příloha IV, Článek 524) 

Vyšetření po terénní zkoušce 

Druhá prohlídka: před skokovou 
zkouškou 

iv. Všestrannost 
(CIC) 

U krátkých soutěží, kde je první prohlídka 
nepovinná, Veterinární delegát určí 
připravenost koně během vyšetření při 
příjezdu (pravidla Všestrannosti 523.2.3, 
Příloha IV) 

Druhá prohlídka je povinná 
v případě, že skoková zkouška je 
poslední 

v. Skoky 
Před první soutěží; ne déle než 
odpoledne předchozího dne 

Před startem poslední soutěže, 
viz níže 

vi. Reining Před první soutěží  

vii. Voltiž Před první soutěží  

II. POŽADAVKY 

Při prohlídce musí být splněny následující požadavky: 

10. Sportovec nebo Doprovodný personál musí být k předvedení koně adekvátně oblečený. 

11. Pro všechny drezúrní soutěže, všestrannost a skokové soutěže FEI finále světového poháru, mistrovství 
a her, musí koně na prohlídce předvést Odpovědná osoba, pokud nebyla z tohoto požadavku uvolněna 
Prezidentem Sboru rozhodčích. 

12. Společně se Sportovci a ošetřovateli musí být prohlídce koní týmu přítomen i Chef d´Equipe (pokud je 
tato funkce obsazená). 

13. Koně musí být k prohlídce přivedeni na uzdečce. Bandáže, deky, či jiné vybavení není povolené. 

14. Všichni koně musí být předvedeni k prohlídce koní kontrolovaným a bezpečným způsobem. Obvykle na 
uzdečce, u Endurance je možná ohlávka. Veškeré vybavení použité při předvádění koně musí být v 
souladu s FEI Kodexem chování, jeho použití je na uvážení Sboru rozhodčích. 

15. Identifikační čísla koní musí být jasně viditelná. 

16. Předvádějící může mít k dispozici bič do 120 cm. 

III. POSTUP PŘI PROHLÍDCE 

17. Postup prohlídky je zakreslený na obr. 1, který popisuje, jak se kůň správně pohybuje během veterinární 
prohlídky. 

18. Nejprve je Veterinárním delegátem ověřena totožnost koně. 

19. Další postup je následující: 
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a) Veterinární delegát obejde koně a prohlédne ho vizuálně; během vizuální prohlídky nemohou být 
provedeny další klinické testy (např. vyšetření končetin). 

20. Veterinář sleduje ze středu rovného úseku chody koně, který má vodiče na levé straně a je na volné 
otěži: 

a) kůň jde nejprve na krátkou vzdálenost krokem, 

b) poté klusem na konec rovného úseku, 

c) přejde do kroku a objede otočný bod (ve směru hodinových ručiček), 

d) klusem se vrátí ke startu. 

21. Pokud kůň nemůže být předvedený k prohlídce v určeném časovém rozmezí, kontrolní komise může dle 
svého uvážení označit koně jako nezpůsobilého soutěžit. Za zajištění vhodného a bezpečného místa 
k prohlídce odpovídá Organizační výbor. 

22. Ve skokových soutěžích umožňuje Článek 280.2.1.1 Skokových pravidel Sboru rozhodčích (po konzultaci 
s Veterinárním delegátem) udělat ještě jednu pozdější prohlídku koní a umožnit ji tak těm koním, kteří 
se nemohli první prohlídky zúčastnit v důsledku mimořádných a nepředvídatelných okolností. 

23. U soutěží spřežení je FEI komisař jediný, kdo může asistovat, pokud kůň odmítne přejít do klusu. 

24. U soutěží všestrannosti musí součástí prohlídky být: změření srdeční frekvence a dechové frekvence, 
všeobecný stav, metabolický stav, posouzení chodů, bolestivost, tržné rány, zranění, rozsah pohybu a 
další aspekty, které mohou být zaznamenáné do veterinární karty. 

25. Inspekční komise učiní rozhodnutí, zda kůň: 

a) je způsobilý soutěžit 

b) není způsobilý soutěžit (je vyloučený) – pokud kůň znatelně kulhá nebo není v dostatečné formě 

c) musí být umístěný do Zadržovacího boxu (pokud je otázka způsobilosti diskutabilní). 

26. Rozhodnutí Inspekční komise je založeno na odborném názoru Veterinárního delegáta; nicméně pouze 
člen Sboru rozhodčích má pravomoc koně vyloučit. V případě nejednotného názoru má Prezident Sboru 
rozhodčích (z pozice předsedy Inspekční komise) rozhodující hlas. 

27. V průběhu prohlídky musí být ohlašováno jméno koně a sportovce, jejich soutěžní číslo a výsledek 
prohlídky, tj. zda kůň je či není způsobilý soutěžit, nebo zda je poslán do Zadržovacího boxu. 

28. Pokud kůň není způsobilý soutěžit, Sbor rozhodčích oznámí důvod vyloučení Odpovědné osobě. Ve 
všestrannosti musí oznámení učinit Prezident Sboru rozhodčích. 

29. Proti rozhodnutí Inspekční komise se nelze odvolat. 

30. Obrázek postupu během veterinární prohlídky (dráha by měla být dlouhá 50 metrů): 

 
IV. ZADRŽOVACÍ BOX 

31. Za zadržovací box a za vyšetření všech koní do boxu poslaných je zodpovědný Veterinář zadržovacího 
boxu; přítomný musí být i komisař. 
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32. Do Zadržovacího boxu se s koněm může dostavit Odpovědná osoba, předvádějící, ošetřovatel a Chef 
d´Equipe. Pokud je přítomný Povolený ošetřující veterinář, může rovněž do Zadržovacího boxu a 
konzultovat stav koně s Veterinářem zadržovacího boxu. 

33. Veterinář zadržovacího boxu provede fyzické vyšetření koně následovně: 

a) jakákoliv oblast, u které je podezření, že by mohla být zraněna, nebo bolestivá, bude vyšetřena 
pohmatem, 

b) ke zjištění bolesti nohou mohou být použity kopytní testery, 

c) pro zjištění a zhodnocení rozsahu pohybu kloubu lze použít pasivní ohýbání distálního kloubu, 

d) aktivní ohýbání (ohýbání a pak odklusání) není povoleno. 

34. Je možné chodit, nebo klusat v kruhu. 

35. Vyšetření probíhá, dokud nemá Veterinář zadržovacího boxu dostatečné informace z klinických testů 
k tomu, aby informoval Inspekční komisi. 

36. Pokud i v Zadržovacím boxu kůň nadále kulhá, obeznámí Veterinář zadržovacího boxu s tímto nálezem 
Odpovědnou osobu nebo předvádějícího. Odpovědná osoba se pak může rozhodnout, zda chce koně 
stáhnout ze soutěže.  

37. Veterinář zadržovacího boxu musí poskytnout pouze jasnou informaci o zdravotním stavu koně, nikoliv 
svá doporučení, a umožnit tak Inspekční komisi učinit jejich rozhodnutí. 

V. OPAKOVANÁ PROHLÍDKA KONĚ POSLANÉHO DO ZADRŽOVACÍHO BOXU 

38. Kůň bude znovu prohlédnut, dle uvedeného postupu, buď okamžitě po posledním koni, nebo ve vhodné 
přestávce během probíhající prohlídky. 

39. Výsledek opakované prohlídky by měl být okamžitě oznámený. 

VI. RANNÍ OPAKOVANÁ PROHLÍDKA 

40. Drezúra a skokové soutěže: ranní opakovaná veterinární prohlídka je povolená ráno v den první 
soutěže. 

41. Ranní opakovaná prohlídka musí proběhnout v souladu s uvedeným postupem, aby mohlo být učiněno 
konečné rozhodnutí, zda je kůň způsobilý či nezpůsobilý soutěžit. 

42. Kůň, který je při ranní opakované prohlídce uznaný jako způsobilý, může být vybraný k testování 
EADCM. 

43. Rozhodnutí Inspekční komise je konečné a není proti němu odvolání. 

44. Spřežení: u všech případů opakované prohlídky po vyšetření v Zadržovacím boxu dostane každý člen 
Sboru rozhodčích a Veterinární delegát hlasovací lístek, na kterém musí označit křížkem ANO nebo NE, 
podle toho, zda považuje koně za způsobilého, či nikoliv. Lístky budou předané Prezidentovi Sboru 
rozhodčích, který oznámí většinové rozhodnutí. Pokud jsou koně na prohlídku řazeni ve dvou řadách, 
celý Sbor postupuje společně spolu s Hlavním veterinářem na každé straně. 

VII. ZPOŽDĚNÁ PROHLÍDKA 

45. Se souhlasem Sboru rozhodčích a Veterinární komise/delegáta může za zvláštních okolností dojít ke 
zpožděné (první) prohlídce. 

46. Zpožděná prohlídka se nemůže konat, pokud již proběhla ranní opakovaná prohlídka. 

47. Dle uvážení Sboru rozhodčích nemusí být umožněná opakovaná prohlídka, pokud kůň není uznán jako 
způsobilý ve zpožděné (první) prohlídce. 

VIII. OSTATNÍ SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO DISCIPLÍNY 

48. Následující vyšetření jsou specifická pro jednotlivé disciplíny – Spřežení, Všestrannost, Endurance a 
Skokové soutěže. 

A. Spřežení 

První prohlídka 

49. Musí proběhnout na všech závodech před začátkem první soutěže za přítomnosti Prezidenta Sboru 
rozhodčích, alespoň jednoho dalšího člena Sboru rozhodčích, Veterinárního delegáta a/nebo Prezidenta 



34 
Veterinární pravidla 2014 

Veterinární komise. Detailní popis je uvedený ve Veterinárních pravidlech a pokynech pro organizátory 
a funkcionáře. 

Z bezpečnostních důvodů musí být kůň předvedený na uzdečce a volné otěži. Každý kůň musí viditelně 
nést své identifikační číslo (Článek 936). 

Koně nesmí mít bandáže a deku. 

V žádném případě nesmí být identita koně skryta použitím například barev nebo barviv. 

Musí být přítomný jeden FEI komisař s bičem. Jako jediná osoba může asistovat, pokud kůň odmítne 
klusat. Předvádějící bič mít nesmí. Použití krátkého biče při předvádění hřebců nebo neposlušných koní 
může povolit inspekční komise na základě žádosti. 

Prohlídka se skládá nejprve z pozorování koně stojícího v klidu. Dále musí být kůň provedený před 
inspekční komisí v kroku a poté v klusu cca 30 m od komise, ke které se pak klusem i vrací. 

Veterinář může prohlédnout končetinu nebo jinou část těla, ale nesmí vykonat žádné jiné klinické testy 
(tj. ohýbat končetiny nebo nechat koně chodit či klusat v kruhu (viz Veterinární pravidla, Článek 1033). 

Ve výjimečných či sporných případech, může inspekční komise nařídit, aby byl kůň umístěný v oficiálním 
zadržovacím prostoru (použití biče není povolené) k další prohlídce, která proběhne buď ještě během 
první prohlídky, nebo druhý den. Koně musí předvést stejná osoba. 

Každý kůň, který čeká na opakovanou prohlídku, která je potvrzená, může být vybraný k odběru vzorků 
na zakázané látky. 

Pouze člen Sboru rozhodčích má právo diskvalifikovat koně, který je uznaný jako nezpůsobilý k účasti na 
závodech (kulhání, vážné zranění nebo špatný celkový stav). Veterinář nemá právo diskvalifikovat koně 
výjimkou případů, které se přímo dotýkají zdraví a pohody koně. 

Ve všech případech další nebo opakované prohlídky, dostane každý člen Sboru rozhodčích a Veterinární 
delegát hlasovací lístek, na kterém označí, zda považuje koně za způsobilého. Lístky jsou předány 
Prezidentovi Sboru rozhodčích a ten oznámí výsledek. Pokud je hlasování nerozhodné, Prezident Sboru 
rozhodčích, Zahraniční rozhodčí a Prezident Veterinární komise hlasují znovu. Proti rozhodnutí není 
odvolání. 

Prohlídka v postroji 

50. Musí proběhnout na všech závodech na místě a v průběhu 10 minutové povinné přestávky před 
startem úseku B Maratonské zkoušky. Prohlídku provádí člen Sboru rozhodčích a Veterinář. Musí být 
provedená rychle, ale pečlivě tak, aby měl Sportovec čas postarat se o své koně před startem úseku B. 

Způsobilost koně je určená klinickým pozorováním, které může zahrnovat: měření tepové frekvence, 
rychlosti dýchání a měření teploty, dle Veterinárních pravidel. Vyšetření musí být zaznamenána. 

Člen Sboru rozhodčích musí vyloučit startujícího, pokud jeho kůň kulhá, je zraněný nebo viditelně 
vyčerpaný a neschopný pokračovat v soutěži. 

Zkouška v postroji 

51. Musí se konat na každých závodech v cíli sekce B Maratonu. Provádí se pod dohledem Ošetřujícího 
veterináře pro případ, že by kůň potřeboval okamžité ošetření. Veterinář není oprávněný koně vyloučit. 
Své poznatky musí oznámit Veterinárnímu delegátovi a Prezidentovi Sboru rozhodčích co nejdříve po 
tom, co poslední startující ukončil Maraton. 

Prohlídka v postroji před Kužely 

52. Musí proběhnout před tím, než kůň začne Kužely, a pouze tehdy, pokud Kužely následují po Maratonu. 
Musí být provedena kontrolní komisí, která se skládá z jednoho člena Sboru rozhodčích, Veterinárního 
delegáta nebo Veterinární komise. Prohlídka v postroji je povinná na všech závodech. Kůň musí být 
předvedený Sportovcem.  Pokud sám koně nepředvede a bude soutěžit, bude vyloučený. 

Prohlídka probíhá v postroji a zápřahu. Bandáže a zvony jsou povolené, ale musí být na žádost sundané. 

Pouze člen Sboru rozhodčích má právo koně diskvalifikovat, pokud shledá, že není způsobilý k dalšímu 
pokračování v soutěži. 

B. Všestrannost 

Před startem terénní zkoušky 
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53. V blízkosti startu terénní zkoušky je přítomný kvalifikovaný veterinář, jmenovaný Organizačním 
výborem se souhlasem Veterinárního delegáta, který oznámí všechny podezřelé případy Sboru 
rozhodčích. 

Cíl terénní zkoušky 

54. V místě, kde kůň ukončil terénní zkoušku, se provede veterinární vyšetření. Provede ho kvalifikovaný 
veterinář, jmenovaný Organizačním výborem se souhlasem Veterinárního delegáta. Mimo okamžité 
ošetření poraněného nebo vyčerpaného koně rozhodne veterinář, zda kůň: 

a) je schopen být ihned odveden do své stáje; 

b) má zůstat na místě pro další ošetření před návratem do stáje; 

c) má být odvezen buď přímo do své stáje, nebo do veterinární nemocnice. 

Tento veterinář nemá právo vyloučit koně ze soutěže, ale musí každý sporný případ oznámit Sboru 
rozhodčích a Veterinárnímu delegátovi. 

55. Sportovec, který vzdal, byl vyloučený nebo zastavený během terénní zkoušky je zodpovědný za kontrolu 
svého koně Veterinárním delegátem před tím, než opustí areál závodů. 

Sportovci, který opustí areál závodů bez požadované veterinární kontroly v souladu s tímto Článkem, 
bude automaticky udělena žlutá karta za nekorektní jednání. Udělení karty bude oznámeno jeho 
Národní federaci. 
Druhá prohlídka koní 

56. Koná se před skokovou zkouškou. Probíhá před stejnou Inspekční komisí a za stejných podmínek, jako 
první prohlídka. 

Možnosti prohlídek koní v soutěžích CIC 

57. U krátkých soutěží je první prohlídka nepovinná; v případě, že se koná, musí být podrobnosti uvedené 
v rozpise závodů. 

Na závodech, kde neprobíhá první prohlídka koní, určí FEI Oficiální veterinář (v souladu s pravidly 
Všestrannosti), zda je kůň způsobilý pokračovat. Kůň, kterého FEI Oficiální veterinář považuje za 
nezpůsobilého, musí být oznámený Sboru rozhodčích. 

58. Ve zkráceném formátu závodů je druhá prohlídka povinná v případě, že poslední probíhá skoková 
zkouška. 

Endurance 

Prohlídky 

59. Všeobecně: V úloze veterináře není žádný rozdíl v posuzování koně na jednotlivých prohlídkách. Pro 
posouzení způsobilosti pokračovat v soutěži jsou používané stejné standardy, jak z hlediska 
metabolického, tak z hlediska posuzování čistoty chodu. 

60. Povinné opakované prohlídky: Veterinární komise v součinnosti se Sborem rozhodčích stanoví, ve 
kterých veterinárních uzávěrách budou koně předvedeni na povinnou opakovanou prohlídku. Ta 
proběhne ne více než 15 minut před stanoveným časem odchodu Sportovce z veterinární uzávěry. 

61. Vyžádané opakované kontroly: Veterinář provádějící prohlídku může Sportovce požádat o opakované 
předvedení koně, a to během jeho oddechového času a ne déle než 15 minut před startem, pokud má 
obavy o to, zda zdravotní stav koně mu dovoluje pokračovat v soutěži. Toto pravidlo poskytuje výhodu v 
případě pochybností o způsobilosti koně pokračovat v soutěži. 

62. Kontrola ve veterinární uzávěře: Je první povinnou prohlídkou na konci každého kola. 

63. Opakovaná kontrola tepové frekvence: Pokud je během prohlídky ve veterinární uzávěře tepová 
frekvence koně vyšší, než je stanovená hodnota pro danou prohlídku, muže být kůň během 
stanoveného času předveden podruhé. 

64. Tepová frekvence: Koním s abnormálně vysokou tepovou frekvencí nebo s tepovou frekvencí vyšší, než 
je stanoveno v rozpise (případně upraveno Sborem rozhodčích na základě doporučení Veterinární 
komise), nebude povoleno pokračovat v soutěži. Bude se u nich mít za to, že se nekvalifikovali do 
dalšího kola soutěže. Všechny abnormální srdeční ozvy se musí zaznamenat. Druhý veterinář musí 
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potvrdit, že tepová frekvence je vyšší, než je stanoveno v rozpise a že nesplňuje kvalifikaci do dalšího 
kola soutěže. 

65. Dýchací soustava: Abnormálnosti ve frekvenci nebo charakteru dýchání, které Veterinární komise 
považuje za ohrožující bezpečnost koně, budou důvodem k vyloučení. 

66. Všeobecný stav: Koně v obecně špatné kondici nebo s abnormálně vysokou teplotou se nekvalifikují do 
dalšího kola. 

Metabolický status 
67. Metabolický status je vyhodnocený z vyšetření a záznamů těch parametrů, které určují způsobilost koně 

pokračovat, včetně (ale ne výhradně) vyšetření sliznice, naplnění kapilár, hydratace, střevní aktivity, 
chování a indexu srdeční obnovy. 

68. Pokud kůň není způsobilý kvalifikovat se do dalšího kola kvůli metabolickému statusu, zranění měkkých 
tkání nebo jiných důvodů, je předvedený k přezkoumání před komisí složenou ze tří veterinářů. Toto 
přezkoumání probíhá tak, že veterináři po konzultaci svých klinických nálezů formou tajného hlasování 
vyjádří svůj názor, zda by kůň měl projít nebo zda by měl být vyloučený a oznámí své rozhodnutí přímo 
členu Sboru rozhodčích. 

69. Nepravidelnost chodů: Kůň, který vykazuje nepravidelnosti chodů na první, závěrečné nebo jakékoliv 
jiné kontrole během soutěže musí být průběžně pozorován v klusu, nebo jiném chodu. Pokud je 
nepravidelnost chodů pozorovatelná během hodnocení koně v klusu na ruce na volné otěži, bez 
předchozích ohybových zkoušek nebo hloubkového pohmatu a způsobuje koni bolest nebo ohrožuje 
jeho schopnost bezpečně podat sportovní výkon, bude kůň vyloučený ze soutěže a nekvalifikuje se do 
dalšího kola. 

70. Pokud má veterinář po prvním předvedení koně pochybnosti o jeho způsobilosti, je kůň předvedený 
před komisí složenou ze tří veterinářů. Veterináři formou tajného hlasování vyjádří svůj názor, zda by 
kůň měl projít nebo zda by měl být vyloučený a oznámí své rozhodnutí přímo členu Sboru rozhodčích. 

71. Kterýkoliv ze tří veterinářů může před svým hlasováním požádat o opakované předvedení koně. Svou 
žádost oznámí přítomnému členu Sboru rozhodčích a ten požádá o opakované předvedení koně. 
Konečné rozhodnutí je učiněno na základě většinového hlasování tří veterinářů, z nichž každý hlasuje 
nezávisle a bez diskuze. 

72. Pokud se komise po třech pokusech (jeden před vyšetřujícím veterinářem a dva před komisí) stále 
nedokáže rozhodnout, zda je kůň způsobilý pokračovat v soutěži, ať už z důvodu nesprávného 
předvedení nebo dle veterinárních kritérií, bude kůň vyloučený. 

73. Jakákoliv nepravidelnost v chodu koně musí být zaznamenána do veterinární karty, bez ohledu na to, 
zda je důvodem pro vyloučení či nikoliv. 

74. Bolestivost, tržné rány a poranění: Jakýkoliv výskyt bolestivosti, otevřených ran a poranění v dutině 
ústní, na končetinách a po těle, včetně podrážděných míst v oblasti pobřišníku a sedla musí být 
zaznamenaný. Pokud by účast v soutěži nebo pokračování v ní s jistotou vážně zhoršilo stav případných 
zranění nebo prohloubilo bolestivost, nebude páru povoleno v soutěži pokračovat. 

75. Podkovy a kopyta: Koně mohou být ježděni bez podkov. Pokud však jsou okováni, musí být okováni 
správně a podkovy musí být ve vyhovujícím stavu pro soutěž. Koně, kteří mají podkovy při první 
kontrole, mohou projet cílem bez jedné nebo více podkov. Ochranná obuv na kopyta a podložky jsou 
povoleny. Pokud by ale měl v průběhu závodů stav kopyt bránit koni podat sportovní výkon nebo mu 
působit bolest, bude kůň vyloučený a nekvalifikuje se do dalšího kola. 

Individuální veterinární karty 
76. Individuální veterinární karty (Vet Cards) jsou vydané před první veterinární prohlídkou a doplňované 

při každé další prohlídce. 

Závěrečná prohlídka 

77. Na závěrečné prohlídce musí být všichni koně předvedeni v klusu před třemi členy Veterinární komise. 
Člen komise může požádat o opakovaný klus koně pouze jednou před konečným hlasováním. 

78. Závěrečná prohlídka se koná po projetí koně cílem soutěže a je zde povolená pouze jedna prezentace, 
která musí proběhnout v definovaném čase. 
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79. Kůň se kvalifikuje pro předvedení před Veterinární komisi na závěrečnou prohlídku, pokud je jeho 
tepová frekvence 64 tepů/min nebo méně během 30 minut (nebo dle parametrů uvedených v rozpisu) 
po projetí cílem. Koně, kteří tato kritéria nesplní, nebudou klasifikováni, ale i tak musí být předvedeni 
před Veterinární komisi do 30 minut po projetí cílem. 

80. V každém případě musí být koni změřen tep a zapsán do veterinární karty v časovém limitu určeném v 
rozpise. 

81. Účelem závěrečné prohlídky je posoudit, zda je kůň i nadále způsobilý pokračovat v soutěži a zda je po 
obvyklé přestávce schopen absolvovat další úplné kolo. Prohlídka je provedená stejným způsobem jako 
prohlídky předcházející, jsou prováděné stejné úkony a posuzována stejná kritéria jako při kontrolách 
na trati, ale s tou výjimkou, že je povolený jen jeden vstup. Každý kůň bude zkontrolovaný i oproti své 
veterinární kartě. 

82. Na všech jednodenních vytrvalostních soutěžích na 160 km nebo na dvou- a vícedenních soutěžích s 
průměrnou délkou 100 km/den musí všichni soutěžící koně zůstat v areálu stájí soutěže, aby zůstali pod 
veterinárním dohledem po dojezdu, a to po dobu určenou Veterinární komisí. 

Jiné kontroly 

83. Sbor rozhodčích nebo Oficiální veterináři mohou kdykoliv během soutěže podrobit všechny koně nebo 
náhodně vybrané koně dalším kontrolám. 

D. Skokové soutěže 

Druhá prohlídka koní je v rozvrhu před začátkem finálních soutěží: na FEI finále světového poháru, 
kontinentálním mistrovství seniorů a Olympijských hrách. 

ČLÁNEK 1034: PROTOKOL VYŠETŘENÍ CITLIVOSTI KONČETIN 

NÚ: na NZ doporučeno Neplatí na NZ 

I. PRAVIDLA 

1. Důvodem tohoto Protokolu je zajistit zdraví a pohodu koně v souladu s Kodexem chování a stejné 
podmínky pro všechny Sportovce. 

2. Koně nejsou způsobilí soutěžit, pokud končetina, nebo její část je hyposenzitivní nebo hypersenzitivní 
(oba termíny vyjadřují abnormální citlivost končetin). Hypersenzitivní končetiny mají nepřiměřenou 
nebo nenormální reakci na pohmat. Hyposeznitivní končetiny znamenají změny v citlivosti způsobené 
neurektomií nebo umělým znecitlivěním na tak dlouho, jak odchylka v citlivosti přetrvává. 

3. Všichni koně, kteří jsou v průběhu závodů vyšetřováni na citlivost končetin, jsou vyšetřováni v souladu 
s tímto Protokolem. K vyšetření může (ale nutně nemusí) dojít například mezi jednotlivými koly nebo 
před rozeskakováním. Kůň může být vyšetřený jednou nebo vícekrát. 

4. Koně mohou být k vyšetření vybráni náhodně nebo cíleně. Všichni vybraní koně se musí urychleně 
k vyšetření dostavit, jinak jim hrozí okamžité vyloučení. Počet koní, který je na závodech vyšetřený, není 
dán žádným pravidlem. 

II. VYŠETŘENÍ 

5. Vyšetření provádí dva veterináři akreditovaní FEI (Vyšetřující veterináři) s pomocí klinického vyšetření, 
které určí abnormální citlivost končetin. Tomuto vyšetření může předcházet nebo mu následovat 
termografické vyšetření. Odpovědná osoba nebo její zástupce může na základě žádosti získat 
podrobnou zprávu o účelu a postupu vyšetření. 

6. Počáteční vyšetření, které odpovídá prvnímu vyšetření v jakémkoliv dni závodů a je provedené 
vyšetřujícím veterinářem, je nahrané na video a termografické snímky jsou, pokud je to možné, 
archivované. 

7. Vyšetření se primárně skládá s pohmatu dolní části končetin. Pokud je to nezbytné, může být několikrát 
opakováno. Pokud dojde k opakování vyšetření, pak musí být provedené s veškerou opatrností, aby 
nedošlo ke zvýšení citlivosti, případně zhoršení zranění. 

8. Tam, kde je to nutné, bude použita termografická kamera k vyšetření všech čtyř končetin k určení 
teploty a termografického obrazu nohou. 
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9. Vyšetření v klusu za účelem zjištění kulhání není součástí tohoto vyšetření. 

10. Podstatné termografické nálezy z počátečního vyšetření jsou: 

i. rozdíl teplot mezi kolaterálníma nohama přesahující 2 °C, a/nebo 

ii. lokalizovaná oblast s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou na jedné nebo více nohách. 

11. Podstatné klinické nálezy z počátečního vyšetření jsou: 

i. abnormální reakce na pohmat, nebo 

ii. jiné viditelné změny na kůži nohou 

12. Pokud se po provedeném vyšetření oba Vyšetřující veterináři shodnou, že vyšetření poukazuje na 
abnormální citlivost nohou, informují o nálezu Odpovědnou osobu nebo jejího zástupce. Odpovědné 
osobě je pak nabídnuta možnost stáhnout koně ze závodů bez dalších následků (v souladu s tímto 
Článkem). Pokud tuto nabídku Odpovědná osoba odmítne, oznámí jí Vyšetřující veterináři, že kůň 
podstoupí závěrečné vyšetření (čas stanoví Sbor rozhodčích), které určí, zda se dále může závodů 
účastnit, v souladu s postupy uvedenými níže. 

13. Jakmile je stanovený čas závěrečného vyšetření, Odpovědná osoba: (i) nesmí soutěžit nebo trénovat 
s koněm, dokud závěrečné vyšetření nevyloučí zvýšenou citlivost končetin; a (ii) není jí dovoleno 
stáhnout koně ze závodů a musí přijmout následky plynoucí z výsledků závěrečného vyšetření. 

Pokud se objeví důkaz, že zvýšená citlivost končetin byla vyvolaná záměrně, bude tato skutečnost 
oznámena Odboru pro bezúhonný jezdecký sport (Equiestrian Community Integrity Unit). FEI Právní 
oddělení může případ posoudit jako zneužívání koně a vznést proti Odpovědné osobě a/nebo členu 
Doprovodného personálu obvinění. 

III. ZÁVĚREČNÉ VYŠETŘENÍ 

14. Závěrečné vyšetření provádí Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát za přítomnosti alespoň 
jednoho člena Sboru rozhodčích. Odpovědná osoba může zažádat o přítomnost alespoň jednoho člena 
Odvolací komise (pokud je jmenovaná). Závěrečné vyšetření je nahrávané. 

15. Vyšetřující veterináři provedou vyšetření a vysvětlí své nálezy z počátečního vyšetření ostatním 
přítomným na závěrečném vyšetření. 

16. Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát poté provede vyšetření koně. 

17. Odpovědná osoba nebo její zástupce má právo vyjádřit svůj názor a možnost sdělit jakoukoliv informaci 
a/nebo důkaz, pokud si tak přeje. 

18. Kdokoliv z úředních osob, přítomných závěrečnému vyšetření, může klást dotazy Vyšetřujícím 
veterinářům a/nebo Odpovědné osobě a/nebo jejímu zástupci. Pokud Odpovědná osoba nebo její 
zástupce odmítne na dotazy odpovědět, bude tato skutečnost oznámená Odboru pro bezúhonný 
jezdecký sport (Equiestrian Community Integrity Unit) a patřičně posouzená. 

19. K diskvalifikaci koně v souladu s tímto Protokolem se musí jednohlasně shodnout Vyšetřující veterináři, 
Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát a člen Sboru rozhodčích na tom, že nohy koně jsou 
abnormálně citlivé. Pokud je přítomný člen Odvolací komise, musí rovněž souhlasit s rozhodnutím koně 
diskvalifikovat. 

20. Ústní nebo písemné oznámení je vydáno do 30 (třiceti) minut od učinění rozhodnutí. Sbor rozhodčích 
nebo Odvolací komise zaznamená přesný čas, kdy proběhlo závěrečné vyšetření. 

Pokud závěrečné vyšetření potvrdí výsledky počátečního vyšetření, a pokud okolnosti neukazují jinak, Sbor 
rozhodčích diskvalifikuje koně ze soutěže pro nadměrnou citlivost nohou. Odpovědná osoba bude 
informovaná písemně. 

Pokud závěrečné vyšetření prokáže, že končetiny koně nevykazují známky nadměrné citlivosti, může kůň 
pokračovat v soutěži. V případě, že dvojice zmešká kvůli závěrečné prohlídce svůj startovní čas, Sbor 
rozhodčích zajistí opakovaný vstup do soutěže. 

21. Kůň nemůže být na základě Protokolu vyloučený ze soutěže se zpětnou platností, pokud závěrečná 
prohlídka proběhla více než 60 (šedesát) minut po jeho posledním startu. V případě, že je prohlídka 
provedená v časovém limitu, může Sbor rozhodčích nebo Odvolací komise (pokud je přítomná), využít 
svého práva vyloučit koně ze soutěže se zpětnou platností. 
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IV. DISKVALIFIKACE 

22. Odpovědná osoba je o vyloučení koně informovaná diskvalifikačním formulářem, který podepíší 
Vyšetřující veterináři, Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát a člen Sboru rozhodčích. 

23. Odpovědná osoba nebo její zástupce potvrdí souhlas s rozhodnutím podpisem diskvalifikačního 
formuláře. Pokud formulář odmítne podepsat, Sbor rozhodčích nebo Zahraniční veterinární 
delegát/Veterinární delegát zaznamená odmítnutí na formulář. Na rozhodnutí o diskvalifikaci tato 
skutečnost ale nic nemění. 

24. Originál formuláře je zaslaný na FEI Veterinární oddělení, kopie obdrží Odpovědná osoba, Prezident 
Sboru rozhodčích a Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát. 

V. PRÁVA ODPOVĚDNÉ OSOBY PO VYLOUČENÍ KONĚ PRO NADMĚRNOU CITLIVOST KONČETIN 

25. Pokud je kůň na základě Protokolu vyloučený nebo stažený více než 12 hodin před začátkem soutěží na 
závodech, Odpovědná osoba nebo její zástupce může Sboru rozhodčích podat písemnou žádost o 
přezkoumání. Tato žádost musí být doručená během 30 minut od oznámení o diskvalifikaci nebo stažení 
koně. Účelem přezkoumání je povolit opětovný start na těch samých závodech, pokud se prokáže, že 
citlivost nohou se vrátila do normálního stavu. Od okamžiku, kdy je žádost podaná, nesmí Odpovědná 
osoba koně jezdit/trénovat až do přezkoumání. 

26. Přezkoumání provádí Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát nebo Vyšetřující veterináři za 
přítomnosti jednoho člena Sboru rozhodčích a koná se v čase určeném Sborem rozhodčích, před 
startem v další soutěži. 

27. Přezkoumání zahrnuje vyšetření provedené Zahraničním veterinárním delegátem/Veterinárním 
delegátem nebo Vyšetřujícími veterináři. Součástí může být i termografie. 

28. Přezkoumání je nahrávané na video. Pokud prokáže, že končetiny koně nejsou nadále abnormálně 
citlivé, může kůň startovat v další soutěži. 

29. Možnost podat žádost o přezkoumání je v průběhu závodů pro daného koně pouze jedna. 

VI. SOUHRN 

30. Proti rozhodnutí o diskvalifikaci koně pro nadměrnou citlivost končetin není odvolání. 

31. Pokud je kůň diskvalifikovaný nebo stažený Odpovědnou osobou více než 3x (třikrát) v průběhu 12 
(dvanácti) měsíců, je mu automaticky pozastavena činnost na 2 (dva) měsíce, pokud není vyhodnoceno 
jinak.  
Pravidlo k počtu 3x (třikrát) je buď 3x diskvalifikace, 3x stažení nebo kombinace obou do počtu 3. 

32. Všechna data získaná během vyšetření jsou majetkem FEI a zůstávají důvěrná. 

33. Protokol je nezávislý na ostatní pravidlech, procesech a postupech v těchto Veterinárních pravidlech. 
Nic v tomto Článku by nemělo sloužit jako omezení ostatních Článků v těchto pravidlech, včetně Článku 
1035. 

34.  Před prvním vyšetřením nebo při něm může Odpovědná osoba uvést předchozí problémy, které 
mohou souviset s nadměrnou citlivostí končetin.  

ČLÁNEK 1035: BANDÁŽE A UZDĚNÍ 

NÚ: na NZ doporučené, případně viz speciální pravidla 

1. Zákazy a doporučení týkající se způsobů uzdění se kromě těchto Veterinárních pravidel řídí pravidly 
jednotlivých disciplín. 

2. Náhubky, které zakrývají zuby, jsou po celou dobu závodů zakázané. 

3. Podpora krku, např. Cornellův nákrčník je povolená v případě, že veterinární chirurg zašle na FEI 
Veterinární oddělení alespoň 4 týdny před závody písemné vyjádření, že kůň tuto podporu potřebuje ze 
zdravotních důvodů. Kopie této žádosti musí být během závodů k dispozici.  

4. Fixace jazyka je povolená pouze v případě, že je používaná správně; oddělené části nesmí být součástí 
udidla, aby nezpůsobily koni újmu.  

5. Komisaři a/nebo Oficiální veterináři mohou kdykoliv během závodů kontrolovat nohy, zvony, bandáže 
nebo další součásti výstroje. 
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6. Plánované i neplánované kontroly musí být oznámené Prezidentu Sboru rozhodčích. Zahraniční 
veterinární delegát/Veterinární delegát by měl být také informovaný a být k dispozici ke konzultaci. 

7. V případě, že je výstroj kontrolovaná během finále větších závodů (mistrovství, hry, světový pohár atd.), 
měl by kontroly zúčastnit člen Veterinární komise. 

8. Kontrola slouží ke zjištění: 

a) abnormálního stavu nebo citlivosti nohou; 

b) nesrovnalostí ve tvaru, velikosti nebo váze zvonů nebo bandáží; 

c) nesrovnalostí v uzdění; 

d) přítomnosti cizích nebo Zakázaných látek nebo či materiálů 

9. Průběh kontroly: 

a) před vjezdem na opracoviště - nohy, zvony, bandáže a další vybavení je zkontrolované před tím, než 
jsou zvony či bandáže koni nandány;  

b) při výjezdu z kolbiště – komisař by měl odstranit jakýkoliv ze zvonů nebo všechny zvony, bandáže či 
další součásti výstroje, aby je podrobil bližší kontrole;  

c) prohlédnuté budou nohy koně; 

d) zvony mohou být zvážené na kalibrovaných váhách; a  

e) jakákoliv další součást výstroje může být podrobená kontrole 

10. Pokud je shledáno podezření, kůň a všechny kontrolované věci musí zůstat pod dohledem až do 

příchodu Zahraničního veterinárního delegáta/Veterinárního delegáta, který provede kontrolu. NÚ: 

Hlavní rozhodčí 

11. Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát musí ověřit totožnost koně podle pasu a zaznamenat 
jméno koně a číslo pasu a Odpovědnou osobu. 

12. V případě problémů se zvony nebo končetinami, Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát 
musí zkontrolovat koně, včetně pohmatu nohou, aby zhodnotil podráždění, poškození kůže nebo 
abnormální citlivost. Může být provedeno termografické vyšetření.  

13. V případě problémů s uzděním, může být Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát požádán o 
zhodnocení vlivu na pohodu a zdraví koně. 

14. Zahraniční veterinární delegát/Veterinární delegát musí uvést jméno a číslo FEI pasu koně, Odpovědnou 
osobu a podrobnosti každé kontroly do FEI Veterinární zprávy, kterou vyhotoví na konci závodů. 

15. Pokud kontrola shledá použití podezřelého materiálu, podráždění, poškození kůže nebo abnormální 
citlivost končetin, musí být neprodleně informovaný Prezident Sboru rozhodčích. 

16. Pokud kontrola proběhla před soutěží a pokud byly zjištěny nesrovnalosti, je na uvážení komisaře 
a/nebo Sboru rozhodčích, zda: 

a) bude dvojici umožněný start v soutěži, a to po nápravě nesrovnalostí týkajících se tvaru, velikosti 
nebo váze zvonů, bandáží nebo uzdění 

b) nebude koni povolený start v soutěži a může být ze závodů diskvalifikovaný, pokud se nesrovnalosti 
týkají poškození kůže, abnormální citlivosti končetin nebo přítomnosti cizích materiálů nebo látek  

17. Doporučujeme uložit materiál k laboratornímu prozkoumání (bandáže, náplasti, použité látky, atd.) do 
plastikového sáčku s bezpečným uzávěrem a poslat ho s oficiálním označením do schválené laboratoře. 
K tomuto účelu lze použít odběrové sady a bandáže lze uložit do lahví nebo sáčků z této sady. Důležité 
je uložit materiál do uzavřené láhve nebo sáčku co nejdříve, protože některé materiály mohou být 
nestálé.  

Pořízené musí být fotografie nebo videozáznam končetin, které byly kontrolované a veškeré písemné 
materiály musí být podepsané svědky.  
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ČLÁNEK 1036: ZRANĚNÍ 

I. PRAVIDLA 

1. Koně účastnící se FEI závodů jsou pod Protokolem dohledu nad zraněními; tato skutečnost je důležitá, 
aby zajistila, že (i) pohoda koně zůstává po celou dobu prvořadá a (ii) k bezpečnosti všech koní a 
Sportovců účastnících se Závodů je využívaný moudrý přístup. 

2. Pokud je oficiální veterinář požádaný, aby podal zprávu o zraněních a vyplnil příslušný formulář, musí 
zprávu zaslat na FEI během 72 hodin spolu s Veterinární zprávou. Oznámení o úhynu koně musí být 
doručené co nejdříve. 

3. Informace o zraněních a léčbě, které obdrží FEI, mohou být použité pouze při sledování zranění a 
posouzení rizik a budou uchovávané jako důvěrné. 

II. ZPŮSOBILOST SOUTĚŽIT 

4. Jakékoliv zranění nebo onemocnění utrpěné v průběhu závodů, které by ohrozilo způsobilost koně 
soutěžit a dokončit soutěž, musí být hlášené Veterinárnímu delegátovi a zaznamenané do FEI 
Veterinární zprávy. 

5. Veterinární delegát musí zaznamenat informace o všech zraněních a onemocněních utrpěných 
v průběhu závodů, které ohrožují způsobilost koně soutěžit, do FEI Veterinární zprávy, vyhotovené 
v závěru závodů, v souladu s těmito pravidly. 

III. DOHLED NAD ZRANĚNÍMI 

6. Na některých závodech může být uplatněný Protokol dohledu nad zraněními, který šetří všechna 
zranění, která se během závodů nebo soutěží vyskytnou. Je vedený osobou pověřenou FEI Veterinárním 
oddělením (Veterinárním koordinátorem, Veterinárním delegátem, Ošetřujícím veterinářem, 
asistentem výzkumu atd.)  

7. Všechna zranění, která se během závodů objeví, musí být nahlášena pověřené osobě na konci závodů, 
nebo co nejdříve je to možné. 

8. Jakákoliv informace o zranění a léčbě: 

i. musí být vždy považována za důvěrnou; 

ii. nesmí nikdy být zneužitá k ovlivnění rozhodnutí Veterinární komise/delegáta v souvislosti se 
způsobilostí koně; a 

iii. musí být předaná pověřenou osobou FEI Veterinárnímu oddělení a nesmí být použitá pro jiné účely. 

ČLÁNEK 1037: INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ 

1. V zájmu biologické bezpečnosti musí být během závodů každý kůň, u kterého je podezření na infekční 
onemocnění, nebo vykazuje příznaky, ohlášený Veterinární komisi/delegátovi. 

2. Pokud je to nutné, musí být kůň ustájený v izolaci a podrobit se podmínkám biologické bezpečnosti, 
v souladu s těmito pravidly. 

3. Jakákoliv informace, týkající se podezření nebo potvrzení onemocnění, musí být Veterinární 
komisí/delegátem okamžitě předaná na FEI Veterinární oddělení a detaily musí být uvedené ve FEI 
Veterinární zprávě, v souladu s těmito pravidly. 

ČLÁNEK 1038: VÁŽNÁ ZRANĚNÍ A SMRTELNÉ ÚRAZY 

1. V případě, že kůň utrpí vážné zranění nebo smrtelný úraz, musí být okamžitě uplatněný Veterinárním 
koordinátorem a Organizačním výborem příslušný postup, v souladu s těmito pravidly. Před zahájením 
závodů musí proběhnout schůzka týkající se scénářů stavu nouze a mimořádných událostí. 

2. Každý kůň, který utrpí vážné zranění, pro které bude muset opustit závody pro další ošetření, může být 
vybraný odběr vzorků pro testování EADCM před tím, než závody opustí. Pokud byly před odběrem 
vzorků podány jakékoliv látky, musí být zaznamenané a zaslané na FEI Veterinární oddělení. 
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3. Veterinární komise/delegát musí zajistit, že FEI Veterinární oddělení obdrží co nejrychleji zprávu o 

zranění či úmrtí (je součástí FEI Veterinární zprávy) a ne déle než 12 hodin od incidentu. NÚ: neplatí na 

NZ 

4. Veterinární komise/delegát musí zajistit, že jméno a číslo pasu koně, společně s podrobnostmi 
incidentu, místem a počasím a fází soutěže je uvedené ve FEI Veterinární zprávě.  

5. Pokud kůň z jakéhokoliv důvodu během závodů uhyne, sepíše Sbor rozhodčích za pomoci Veterinárního 
delegáta zprávu; tato zpráva musí být doručená Prezidentem sboru rozhodčích na FEI Veterinární 
oddělení a Národní federaci organizátorské země do 5 pracovních dnů 24 hodin.  

ČLÁNEK 1039: EUTANÁZIE 

1. Jestliže je kůň tak vážně zraněný, že podle mínění FEI Oficiálního veterináře musí být humánně 
utracený, musí Odpovědná osoba/majitel, nebo jejich zástupce dát souhlas.  

2. V případě, že nejsou dostupní, aby dali svůj souhlas, může Veterinární komise/delegát po získání 
druhého odborného názoru (pokud je to možné), pokračovat a udělat vše, aby zabránil zbytečnému 
utrpení koně. 

3. Veterinář by se měl vždy snažit před utracením koně rozhodnutí konzultovat s dalším veterinářem. 

4. Metoda utracení je na rozhodnutí veterináře, preferovaný je nitrožilní způsob. 

5. Veterinární komise/delegát musí zajistit, že FEI Veterinární oddělení obdrží zprávu o utracení co 

nejrychleji a ne déle než 12 hodin od incidentu. NÚ: na NZ je zaslaná zpráva na ČJF Neplatí na NZ 

6. Veterinární komise/delegát musí zajistit, že jméno a číslo pasu koně, společně s podrobnostmi, místem 

a počasím a fází soutěže je uvedené ve FEI Veterinární zprávě. NÚ: neplatí na NZ 

ČLÁNEK 1040: POST MORTEM 

NÚ: neplatí na NZ 

1. Tento článek vstupuje v platnost, pokud došlo k úmrtí či smrtelnému zranění a týká se i utracení koně, 
viz Článek 1039. 

2. Základní pitva musí být vykonaná u všech případů utracení nebo smrtelného úrazu. FEI pokryje náklady 
na základní pitvu do výše 500 EUR. Další vyšetření, např. histopatologie, musí být předem konzultovaná 
a odsouhlasená FEI Veterinárním oddělením. Zpráva FEI Veterinárnímu oddělení musí obsahovat detaily 
o zařízení, kde byla provedena, kontakt a jméno osoby, kterou FEI musí kontaktovat. 

3. Předběžná a finální zpráva o pitvě musí být doručená na FEI Veterinární oddělení během 24 hodin od 
zhotovení zprávy. Předběžná zpráva musí být vyhotovená pro FEI do 7 dnů od smrti koně. 

4. Veterinární komise/delegát musí zajistit před zahájením závodů (ve spolupráci s Organizačním 
výborem) veterinární patologickou laboratoří, která případně provede rychlé a přesné posmrtné 
vyšetření. 

5. Příčina smrti, resp. metoda utracení, by měla být uvedená v pitevní zprávě. 

6. Vzorky moči a krve musí být odebrané co nejrychleji a zaslané na rozbor v souladu s Pravidly EADCM a 
EADCP. Pokud není Odpovědná osoba nebo její zástupce z jakéhokoliv důvodu přítomná odběru vzorků 
krve (a pokud je to možné, i moči), zastoupí ji jako svědek Sbor rozhodčích a podepíše EADCMP 
formulář. 

7. Ve Veterinární zprávě a ve formuláři EADCMP musí být vypsané všechny látky, které byly koni podané 
před nebo během úhynu, včetně látek použitých při případném utracení. Obojí musí být doručeno na 
FEI Veterinární oddělení během 12 hodin. 
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KAPITOLA IV - PONY 

ČLÁNEK 1041: ÚVOD 

1. Pro pony platí ustanovení Všeobecných pravidel FEI, zejména ta, týkající se pasů a Odpovědné osoby. 

2. Veterinární pravidla FEI platí pro pony v plném rozsahu; platná jsou i Pravidla EADCM. 

ČLÁNEK 1042: DEFINICE 

1. Pony je malý kůň, který, změřený v kohoutku na rovném povrchu, neměří více než 148 cm bez podkov. 

2. Pro poníky měřené na FEI závodech je povolená tolerance. Poníci nesmí překročit maximálně 150 cm 
bez podkov, nebo maximálně 151 cm s podkovami. 

ČLÁNEK 1043: PRŮBĚH MĚŘENÍ NA FEI ZÁVODECH A MISTROVSTVÍCH 

NÚ: dle pravidel pony 

1. Poníci mohou podstoupit měření na různých soutěžích, podle určení FEI Veterinárního oddělení. 

2. V rozvrhu závodů, kde probíhá měření poníků, musí být uvedeno, kdy měření proběhne. Obvykle by se 
mělo konat před první prohlídkou (inspekcí) soutěžících poníků. Pokud je naplánované měření poníků, 
závody začínají v okamžiku, kdy začíná toto měření. 

3. Na žádost Sboru rozhodčích (a po zvážení Veterinárním oddělením), může být poník, který vypadá, že 
přesahuje povolenou výšku na závodech, kde neprobíhá formální měření, subjektem „měření mimo 
soutěž“, který je popsaný v tomto Článku. Člen Sboru rozhodčích musí informovat písemně Veterinární 
oddělení o této žádosti. 

4. Poníci startující v pony soutěžích jsou předmětem měření. Pokud Odpovědná osoba odmítne přeměření 
ponyho, ponymu nebude povolený start v soutěžích. 

I. PERSONÁL 

5. Měření ponyho provádí dva Měřící veterináři, může jím být Veterinární delegát. 

6. Na měření poníků dohlížejí minimálně 3 komisaři, kteří zajišťují pořádek a bezpečnost všech účastníků. 

7. V případě potřeby rozsáhlejší administrace na větších závodech zajistí asistenci Organizační výbor po 
konzultaci s Měřícími veterináři nebo Veterinárním delegátem. 

II. VYBAVENÍ A POŽADAVKY 

8. Organizační výbor musí zajistit vhodnou plochu pro měření poníků, která minimálně: 

a) má rozměry alespoň 3x3 m; 

b) má „podložku“ na měření alespoň 3x1,5 m, která je rovná, hladká, s neklouzavým povrchem – 
nejlépe betonová nebo s asfaltovým povrchem; dřevotříska, nezpevněná cesta nebo štěrk není 
povolena; 

c) je bez okolních vlivů, které by ponyho rušily; 

d) je adekvátně osvícená; 

e) má ideálně samostatný přístup a východ, který umožní bezpečný pohyb poníků; 

f) je ideálně zastřešená; 

g) disponuje prostorem pro poníky, kteří čekají na přeměření. 

9. Plocha pro měření pony musí být před měřením odsouhlasená Měřícími veterináři (po konzultaci 
s Veterinárním delegátem). Pokud není plocha schválená, musí Organizační výbor a Veterinární 
koordinátor zabezpečit odpovídající alternativu. Pokud není Organizační výbor schopný takovou plochu 
zajistit, Měřicí veterináři a Veterinární delegát musí tuto skutečnost okamžitě nahlásit Veterinárnímu 
oddělení. 
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10. K měření se používá hůlková míra, opatřená vodováhou a schválená FEI. Míra musí být certifikována 
pověřenou národní institucí. 

11. Organizační výbor musí zajistit pro Měřící veterináře startovní listinu se jmény, číslem FEI pasu/ID všech 
startujících pony. 

III. PŘEDVÁDĚNÍ 

12. Pony by měl být k měření předvedený Odpovědnou osobou nebo jejím zástupcem (viz Všeobecná 
pravidla, článek 118.3); Sbor rozhodčích může povolit třetí osobě předvést ponyho, pokud o to 
Odpovědná osoba nebo její zástupce požádá. 

13. Pod dohledem komisařů přivádí ponyho k měření maximálně 2 osoby; Odpovědná osoba nebo její 
zástupce a jedna další osoba (majitel, Chef d´Equipe, týmový veterinář nebo ošetřovatel). 

14. Pony musí být předváděný bezpečným způsobem a kontrolovaně; to obvykle obnáší uzdu nebo 
ohlávku. Veškeré vybavení, použité při předvádění, musí být v souladu s FEI Kodexem chování a jeho 
použití je na uvážení Sboru rozhodčích. 

15. Tělo poníka nesmí při předvádění obsahovat žádné zakázané látky ze Seznamu zakázaných látek, 
v souladu s pravidly EADCM. 

16. Odpovědná osoba musí zajistit, aby se s ponym zacházelo dobře a aby byl zvyklý na hůlkovou míru. 

17. Pony musí být k měření předvedený s podkovami, se kterými bude soutěžit. Po provedeném měření 
nesmí dojít k výměně podkov nebo využití služeb podkováře. 

Pokud vyvstane nutnost vyměnit před soutěží podkovy, je na rozhodnutí Sboru rozhodčích a 
Veterinárního delegáta, zda výjimečně výměnu podkov odsouhlasí. Odpovědné osobě předá své 
rozhodnutí písemně, podepsané Sborem rozhodčích a Veterinárním delegátem. Odsouhlasená 
podkovářská práce se musí odehrát pouze v k tomu vyhrazeném prostoru. 

Pokud nemá Odpovědná osoba písemný souhlas nebo se podkovářské práce odehrávají mimo 
vyhrazený prostor, Sbor rozhodčích ponyho diskvalifikuje. 

Jakékoliv změny podkování prováděné po měření, mohou být dle zvážení Sboru rozhodčích důvodem 
k přeměření. V případě, že při přeměření dojde k rozdílnému výsledku než při prvním měření, je brána 
v úvahu vyšší hodnota. 

VI. POSTUP 

18. Při měření poníků asistují komisaři. Jejich činnost mimo jiné zahrnuje zajištění plynulého pohybu poníků 
v prostoru měření, pomoc při identifikaci, kontrolu prostoru pro měření a dohled nad poníky, kteří 
čekají na přeměření. 

19. Měřící veterinář musí ponyho identifikovat podle pasu. 

20. Pony by měl být v uvolněné pozici, než dojde k měření. Pony by měl stát rovně, s váhou na všech 
čtyřech končetinách. Hlava a tělo ponyho musí být v přirozené pozici. 

21. Měřící veterinář posoudí vzhled kohoutku. 

Je odpovědností Odpovědné osoby předat jakékoliv prohlášení, které vydalo FEI Veterinární oddělení a 
týká se vzhledu kohoutku, Měřícímu veterináři předtím, než proběhne měření. 

22. Míra se bere v nejvyšším místě kohoutku, tj. hned nad páteřním koncem (většinou) 5. hrudního obratle, 
který se najde v případě nutnosti pohmatem před měřením. 

23. Každého ponyho změří po sobě dva veterináři FEI, případně dva Veterinární delegáti. 

24. Pokud se naměřené výšky liší, nižší hodnota z obou je definitivní. 

25. Jakákoliv osoba, ztěžující práci FEI Měřícího veterináře (včetně fotografování a nahrávání) může být 
vykázána z místa měření. 

V. ODMÍTNUTÍ MĚŘENÍ 

26. FEI Měřící veterinář může odmítnout ponyho změřit, pokud: 

a) Odpovědná osoba nebo její zástupce ruší nebo ztěžuje jeho práci, např. ovlivňuje přirozený postoj 
ponyho; 

b) je pony posouzený jako nezměřitelný, nebo protože předvádějící osoba uplatňuje zbytečnou sílu; 
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c) pokud existuje podezření nebo důkaz, že kohoutek ponyho nebo jiná část v této anatomické oblasti 
byl upravený umělým zásahem ke snížení výšky. 

V takovém případě může být pony změřený, pouze pokud je Měřícímu veterináři k dispozici vyjádření 
z FEI Veterinárního oddělení, které potvrzuje, že klinická historie ponyho byla prověřená a je proto pro 
měření způsobilý.  

Takové vyjádření vydá FEI Veterinární oddělení po sdělení úplné klinické historie a důkazů (včetně 
rentgenu nebo jiného příslušného diagnostického vyšetření) alespoň 6 týdnů před závody, které osvětlí 
výskyt poranění, jizev nebo poškození v oblasti kohoutku. 

27. Pokud Měřící veterinář odmítne ponyho změřit na základě výše uvedeného odstavce, informuje Sbor 
rozhodčích (na veterinářův popud) Odpovědnou osobu nebo jejího zástupce, že Ponymu není dovoleno 
se účastnit soutěže. 

28. V případech, kdy Měřící veterinář odmítá ponyho změřit, musí být detaily zaznamenané do pasu 
ponyho na identifikační stránce, včetně datumu, závodů a uplatněného pravidla. 

VI. ZMĚŘENÍ MIMO SOUTĚŽ 

29. Odpovědná osoba každého ponyho, který nemůže být změřený z jakýchkoliv důvodů popsaných výše, 
nebo pokud Veterinární oddělení podpoří žádost Sboru rozhodčích o změření mimo soutěž, se musí 
dohodnout s FEI Veterinárním oddělením o přeměření ponyho v průběhu 6 (šesti) týdnů od resp. 
soutěže. Jakékoli dodatečné náklady na takové měření pokrývá Odpovědná osoba, i pokud by šlo o 
odvolání (viz Článek 1045). 

VII. VÝSLEDEK MĚŘENÍ 

30. Po měření je pony buď: 

a) „Measured In“ – způsobilý soutěžit, nebo 

b) „Measured Out“ – nezpůsobilý. 

31. Poníci s výsledkem „nezpůsobilý“ budou zaznamenáni Sborem rozhodčích a podstoupí přeměření, ad 
VIII. 

VIII. PŘEMĚŘENÍ 

32. Pony se k přeměření musí dostavit do hodiny od prvotního měření. 

33. Po dobu mezi prvním měřením a přeměřením musí být pony pod dohledem FEI komisaře. 

34. Povolené je pouze jedno přeměření a musí ho provést ten samý veterinář, který provedl prvotní 
měření. 

35. Pokud je pony i po přeměření stále „Measured Out – nezpůsobilý“, je Odpovědná osoba nebo její 
zástupce informovaná o tom, že pony se nemůže zúčastnit soutěže. 

36. Rozhodnutí FEI Měřícího veterináře, týkající se určitých měření je konečné, ale může být předmětem 
odvolání. 

IX. ZPRÁVY 

37. Společná zpráva obou Měřících veterinářů musí být zaslaná na FEI do 5 (pěti) pracovních dnů. 

ČLÁNEK 1044: PONY NESPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA MĚŘENÍ 

1. Odpovědnou osobu ponyho (nebo jejího zástupce), který nesplnil kritéria měření, informuje Sbor 
rozhodčích o tom, že pony není způsobilý startovat v soutěži. 

2. V pase poníka musí být na identifikační stránce červeně označeno „Measured Out – Pending an Appeal“ 
s datem a závody. Zpráva musí být podepsaná sborem rozhodčích. 

3.  Sbor rozhodčích informuje Veterinárního delegáta o každém pony, který neprošel měřením; 
Veterinární delegát informuje následně Veterinární oddělení ve Veterinární zprávě. 

4. FEI informuje příslušnou Národní federaci, že pony neprošel měřením. 

5. Národní federace je zodpovědná za to, že pony, který je vyšší, se nezúčastní dalších FEI mezinárodních 
závodů. 
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ČLÁNEK 1045: ODVOLÁNÍ 

1. Odpovědná osoba/její zástupce se může písemně odvolat a zažádat o přeměření ponyho, který svými 
mírami nevyhověl požadavkům FEI závodů. Žádost musí obdržet FEI Veterinární oddělení do 7 (sedmi) 
dnů od ukončení FEI závodů, kde pony nevyhověl. 

2. V případě přeměření, které následuje odvolání, musí být pony čipovaný, v souladu s Veterinárními 
pravidly. 

3. Veškeré náklady spojené s přeměřením po odvolání (přeprava, ubytování, stravování, poplatek 
veterinářům provádějícím přeměření, poplatek Měřícímu veterináři, zástupci FEI a případně Testujícímu 
veterináři, laboratorní testy, použití vhodného prostoru a další případné náklady) nese Odpovědná 
osoba/její zástupce. 

4. Přeměření po odvolání by se mělo uskutečnit co nejdříve, maximálně ale do 40 (čtyřiceti) pracovních 
dnů od doručení žádosti FEI Veterinárnímu oddělení 

5. Pony musí být v průběhu čtyřicetidenní lhůty kdykoliv k dispozici. 

6. Pokud je termín přeměření z důvodů uvedených Odpovědnou osobou/jejím zástupcem zrušený či 
posunutý, zaplatí Odpovědná osoba poplatek minimálně CHF 500. 

7. Odpovědná osoba nebo její zástupce musí být u přeměření přítomná. 

8. Při přeměření po odvolání není povolená žádná tolerance. Výška ponyho bez podkov v kohoutku nesmí 
překročit 148 cm. Pony nesmí být okovaný. 

9. Přeměření po odvolání provedou dva Měřící veterináři FEI, v ideálním případě jiní, než kteří měřili 
ponyho na závodech, kde nevyhověl. 

10. Přeměření po odvolání musí být přítomný zástupce FEI. 

11. Přeměření po odvolání musí být provedené v souladu s podmínkami a pravidly uvedenými výše. 

12. Vhodné místo k přeměření navrhne Národní federace a schválí Měřící veterináři, v souladu 
s podmínkami uvedenými výše. 

13. Pony by měl být v dobré fyzické kondici, kterou potvrdí Měřící veterináři (což zahrnuje přiměřenou 
délku kopyt a nebolavé nohy) a jeho tělní systém by neměl obsahovat žádné látky uvedené na FEI 
Seznamu zakázaných látek. 

14. Za definitivní je považovaná nižší hodnota z obou měření veterinářů; žádné další přeměření není již 
povolené. 

15. Ihned po přeměření budou ponymu přítomným Oficiálním veterinářem odebrány vzorky k provedení 
testů EADCM. 

16. Žádné zpětné úpravy týkající se soutěží nebudou po přeměření prováděné. 

17. Skutečnost, že byl pony přeměřený po odvolání, bude Měřícími veterináři zaznamenaná v jeho pase na 
identifikační stránce, s uvedeným datem a místem a výsledkem přeměření takto:¨ 

a) „Appeal Measurement – Pony Measured In – Přeměření po odvolání – způsobilý soutěžit“; 

b) „Appeal Measurement – Pony not eligible for FEI Pony Competition – Přeměření po odvolání – 
nezpůsobilý účasti na FEI pony soutěžích“ – pokud pony přesáhne definovanou výšku. 

Kopie příslušných stránek pasu musí být zaslané na FEI centrálu a Národní federaci. 

NÚ: Proces měření pony 

a) Měření kohoutkové výšky hůlkové (dle KVH) je povinné pro všechny pony, kteří žádají o vydání licence 
ČJF. 

b) Každý majitel pony/Odpovědná osoba musí každý rok nejpozději do konce jarního registračního období 
předložit společně se žádostí o registraci (či prodloužení registrace) pony i potvrzení o KVH pony. 

c) Toto potvrzení, platné pro celý příslušný kalendářní rok, vydává Inspektor chovu koní nebo pověřená 
osoba ČJF. Předložené potvrzení nesmí být starší 60 dní ode dne měření. 

d) Veškeré nálady spojené s měřením pony a jeho potvrzením hradí majitel pony. 
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e) Naměřená KVH, uvedená v potvrzení, je pro daný rok v tomto jediném období zaznamenána do 
licenčního průkazu pony. Tato změna v licenci je prováděna bezplatně. 

f) Pro Pony, kteří jsou nově registrováni v průběhu kalendářního roku, platí obdobné ustanovení bodu 3, 4 
a 5. 

g) Od každoročního přeměřování jsou osvobozeni ti pony, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou 
minimálně 8 let věku. V 8 letech se ještě měření provádí. Poslední naměřená KVH bude platná i pro 
následující roky. 

h) V případě podání protestu bude pony přeměřen do 14 dnů od podání protestu v místě ustájení pony. 
Měření provede příslušný inspektor chovu koní za přítomnosti navrhovatele protestu, majitele ponyho 
a hlavního rozhodčího závodů, na kterých byl protest podán. Náklady na měření hradí v případě 
kladného výsledku protestu – tj. pony je větší než horní hranice pro danou kategorii pony – majitel 
ponyho. V opačném případě, při negativním výsledku – míra je správná - navrhovatel protestu. 
Doporučuje se, aby na MČR byl přítomen inspektor chovu koní, nebo byla dohodnuta jeho přítomnost v 
případě potřeby řešení protestu. 
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KAPITOLA V – VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ A PODPŮRNÁ LÉČBA BĚHEM FEI ZÁVODŮ 

ČLÁNEK 1046: LÉČBA S POMOCÍ NEPOVOLENÝCH MEDIKAČNÍCH LÁTEK 

1. Podání Nepovolených medikačních látek, které jsou na FEI Seznamu zakázaných látek, během závodů 
nebo těsně před nimi, může vyústit, v souladu s Pravidly EADCM, v Záporný analytický nález. 

2. Veterinární ošetření a podpůrná léčba poskytovaná během závodů musí být schválená Veterinární 
komisí/delegátem a podložená příslušným Veterinárním formulářem. 

3. Použití Zakázaných dopingových látek je vždy striktně zakázáno. 

4. Pokud je ošetření či podpůrná léčba schválená, může být uskutečněná pouze FEI Veterinářem, 
s výjimkou látek podávaných orálně nebo nebulizací. 

U naléhavých případů, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví koně, může být provedené mimořádné 
terapeutické ošetření. Následně musí být vyplněný Veterinární formulář 1 pro zpětnou autorizaci a 
posouzení, zda může kůň pokračovat v závodech. Veterinární formulář 1 musí být v každém případě 
vyplněný před odjezdem ze závodů a před ukončením závodů. 

5. Použití Nepovolené medikační látky může být odsouhlasené pouze za výjimečných podmínek, v souladu 
s Veterinárními pravidly, Všeobecnými pravidly a Pravidly EADCM. 

6. Intra-artikulární podání jakýchkoliv léčiv není během FEI Závodů povolené. 

7. Látky podané před zahájením FEI závodů (např. při převozu) mohou být při příjezdu zpětně schválené 
Veterinární komisí/delegátem za použití příslušného Veterinárního formuláře (a v souladu s těmito 
pravidly). Zpětné schválení nemusí být automaticky uznané, jeho uznání záleží na Veterinárním 
delegátovi a Sboru rozhodčích. 

8. V souladu s Kodexem chování musí vždy Veterinární komise/delegát posoudit ještě před schválením 
Veterinárního formuláře, zda požadovaná léčba nebo léčba již uskutečněná neohrozí: 

a) způsobilost koně soutěžit; 

b) poctivost v soutěžení; a/nebo 

c) zdraví a pohodu koně nebo Sportovce 

ČLÁNEK 1047: VETERINÁRNÍ FORMULÁŘE 

1. Následující formuláře slouží ke schválení ošetření u naléhavých případů, použití altrenogestu u klisen a 
další medikace a podpůrné léčby. 

a) Veterinární formulář 1 (dříve  ETUE Formulář 1) 

Schválení ošetření naléhavého případu (pouze pro použití Nepovolených medikačních látek) 

b) Veterinární formulář 2 (dříve ETUE Formulář 2)z 

Prohlášení o použití altrenogestu u klisen 

c) Veterinární formulář 3 (dříve Formulář 3) 

Prohlášení o použití medikace, která není na seznamu Zakázaných látek (tj. rehydratační roztoky a 
antibiotika) 

d) Veterinární formulář 4 

Prohlášení o podání specifických látek, viz níže 

2. Všechny Veterinární formuláře jsou platné pouze pro závody, pro které jsou vyplněné a schválené. 

3. S výjimkou povolených nebulizačních nebo orálně podávaných látek, musí všechna ošetření proběhnout 
ve vyhrazeném ošetřovacím boxu, pokud není Veterinárním delegátem povolená výjimka. Případná 
udělená výjimka je zaznamenaná ve FEI Veterinární zprávě, kterou zasílá Veterinární delegát. 

4. Kopie vyplněného a schváleného Veterinárního formuláře musí být zaslaná Zahraničním veterinárním 
delegátem/Veterinárním delegátem společně s Veterinární zprávou, v souladu s těmito pravidly. 
Materiály jsou považovány za důvěrné. 
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5. Ošetření schválené Veterinárním formulářem může být předmětem běžných kontrol komisařů nebo 
jiných FEI úředních osob. 

ČLÁNEK 1048: OŠETŘENÍ NEPOVOLENOU MEDIKAČNÍ LÁTKOU – VET. FORMULÁŘ 1 

1. Veterinární formulář 1 vyplní Odpovědná osoba a podepíše veterinář, který ošetřuje koně. Poté 
formulář předají Veterinární komisi/delegátovi. Nepovolená medikační látka může být podaná 
s předchozím souhlasem Sboru rozhodčích nebo Veterinární komise/delegáta; výjimkou je urgentní 
ošetření, kde souhlas není potřeba. 

2. Veterinární komise/delegát musí posoudit žádost na Veterinárním formuláři 1 případ od případu, 
zhodnotit klinický stav koně, vlastní ošetření a možné následky na výkon koně; v případě potřeby může 
vyhledat názor dalšího veterináře. V případě, že je Veterinární formulář 1 schválený, musí Veterinární 
komise/delegát oznámit Sboru rozhodčích, zda je kůň (i) způsobilý nebo (ii) nezpůsobilý soutěžit, 
v souladu s těmito pravidly. 

3. Pokud Veterinární komise/delegát souhlasí se žádostí na Veterinárním formuláři 1, konzultuje jí dále 
s Prezidentem sboru rozhodčích. Sbor rozhodčích posoudí, zda odsouhlasí formulář svým podpisem a 
zda kůň může soutěžit nebo musí být ze soutěže stažený. 

4. Pokud byl kůň ošetřený Nepovolenou medikační látkou před příjezdem na závody, musí být Veterinární 
formulář 1 předaný Veterinární komisi/delegátovi zpětně k posouzení, v souladu s tímto Článkem. 

5. Pokud je Veterinární formulář 1 dodaný zpětně, musí osoba, která ošetření provedla, poskytnout 
písemné prohlášení s uvedením důvodů poskytnutí péče, včetně přesného času a data podání látky. 

6. Pokud je kůň ze závodů oficiálně stažený a pokud zůstává v místě konání, musí být Veterinární 
komisi/delegátovi předaný Veterinární formulář 1 podpisu. V tomto případě nemusí formulář 
podepisovat Prezident sboru rozhodčích. 

7. Kopii Veterinárního formuláře 1 obdrží: 

a) Odpovědná osoba 

b) Ošetřující veterinář a 

c) Sbor rozhodčích. 

ČLÁNEK 1049: PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ ALTRENOGESTU U KLISEN – VET. FORMULÁŘ 2 

1. Použití altrenogestu (Regumate) je povolené pouze pro klisny s problémy chování v říjovém cyklu. 

2. Platí následující podmínky: 

i. podání, dávkování a doba léčení musí být podle doporučení výrobce; 

ii. Veterinární formulář 2 může vyplnit Odpovědná osoba nebo Povolený ošetřující veterinář, který 
podává (předpisuje) altrenogest; 

iii. vyplněný Veterinární formulář předají Veterinární komisi/delegátovi k podpisu při příjezdu na 
závody. 

ČLÁNEK 1050: PODPŮRNÁ TERAPIE A LÉČBA – VET. FORMULÁŘ 3 

1. Před podáním jakékoliv látky, která není na FEI Seznamu zakázaných látek (nebo Přiznaných látek), musí 
být Veterinární komisí/delegátem schválený Veterinární formulář 3.  

2. Látka, která není na FEI Seznamu zakázaných látek (nebo Přiznaných látek) může být aplikovaná pouze 
v prostoru určeném k ošetření (např. ve stáji), pokud Veterinární komise/delegát neudělí výjimku. 

Výjimka může být udělená pouze tehdy, pokud je Veterinární formulář 3 dodatečně podepsaný 
Veterinárním delegátem, který písemně uvede, kde přesně bude látka podaná. 

3. Nebulizace (nebo inhalace) je povolena pouze u látek, které nejsou na FEI Seznamu zakázaných látek a 
na základě schváleného Veterinárního formuláře 3. Může být uskutečněna buď ve stání koně, nebo 
v Ošetřovacím boxu. 
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4. Minimální požadované množství rehydratačních roztoků podávaných nitrožilně je 10 (deset) litrů. 
Veterinární komise/delegát posoudí před aplikací klimatické podmínky a/nebo stav koně. 

i. Všestrannost: nitrožilní a nosogastrické fluidy nesmí být použity během 12 hodin před startem 
cross-country. 

ii. Vytrvalost: nitrožilní a nosogastrické fluidy nesmí být použity během 12 hodin před startem, ani 
v žádné fázi soutěže. 

5. Kyslík může být podávaný pouze intubační trubicí zavedenou do jedné nozdry. 

6. Takové látky nesmí být podávané mezi koly nebo kurzy, ve kterých kůň soutěží ten samý den nebo 
během veterinárních kontrol v průběhu vytrvalostních závodů. 

ČLÁNEK 1051: PŘIZNANÉ LÁTKY – VET. FORMULÁŘ 4 

1. Prohlášení o podání látky vyplňuje Povolený ošetřující veterinář. Látka musí být vybraný pouze ze 
seznamu specifických Přiznaných látek, viz níže. 

2. Pouze Povolený ošetřující veterinář, který oznámil svou přítomnost Veterinárnímu delegátovi, může 
vyplnit Veterinární formulář 4. 

3. Tyto látky nesmí být podávané mezi koly nebo kurzy, ve kterých kůň soutěží ten samý den nebo během 
veterinárních kontrol v průběhu vytrvalostních závodů. 

4. Veterinární formulář 4 musí být řádně vyplněný a předaný Veterinární komisi/delegátovi před tím, než 
je jakákoliv látka aplikovaná. 

5. Veterinární formulář 4 musí být k dispozici pro případnou kontrolu. 

6. Látky uvedené ve Veterinárním formuláři 4 mohou být podané pouze v Ošetřovacích boxech. 

7. Přiznané látky, které mohou být podané po správném vyplnění Veterinárního formuláře 4, jsou: 

a) Kloubní preparáty: aminoglykanty (např. Adequan), Pentosan polysulfát (např. Pentosan), kyselina 
hyaluronová 

b) Vitamínové injekce 

c) Aminokyseliny 

d) Homeopatické injekce: Traumeel, Zeel 

ČLÁNEK 1052: OŠETŘOVACÍ BOXY 

1. Veškerá ošetření, povolená Veterinárními formuláři 1, 3 a 4, musí probíhat v určených Ošetřovacích 
boxech. Výjimku může poskytnout pouze po předchozím odsouhlasení Veterinární komise/delegát 
(např. pro fluid terapii) nebo v jednoznačně krizové situaci. Povolených látky, podávané nebulizací 
(inhalace) nebo orálně, které mohou být podané i ve stání koně. 

2. FEI Veterinář, který provádí ošetření, musí mít neustále k dispozici kopii schváleného Veterinárního 
formuláře a FEI identifikační průkaz veterináře, které musí na požádání předložit Veterinární 
komisi/delegátovi nebo FEI komisaři. 

3. Jiná osoba, než FEI Veterinář, u které budou nalezeny stříkačky, jehly nebo Zakázané látky, bude 
nahlášená Sboru rozhodčích a potrestaná. Jakýkoliv kůň, který se vyskytuje v blízkosti takové osoby, 
nebo za kterého je tato osoba odpovědná, podstoupí odběr vzorků k testování EADCM. Náklady na 
odběr vzorků a testování nese ta osoba, u které byly předměty uvedené výše nalezeny. 

4. Při mezinárodních soutěžích poníků mohou podkovářské práce probíhat pouze v určeném místě; 
porušení tohoto nařízení povede k diskvalifikaci ze závodů. 

ČLÁNEK 1053: DOPLŇKOVÉ TERAPIE 

1. Doplňkové terapie na závodech jsou povolené, pokud je poskytuje dostatečně kvalifikovaný a schválený 
personál, viz tato pravidla, a nevyužívají Zakázaných látek. 
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2. Šoková vlnová terapie (t. j. extrakorporální šokové vlny, ESWT) není povolená po celou dobu trvání 
závodů, ani 5 (pět) dní před jejich začátkem. 

3. Kryoterapie není povolená po celou dobu trvání závodů, ani 5 (pět) dní před jejich začátkem. 

4. Ochlazování ledem nebo vodou je povolené, pokud teplota vody neklesne pod 0 ˚C.  

5. Ochlazování s pomocí přístrojů, které mohou chladit pod 0 ˚C, není povolené, pokud nemohou být nízké 
teploty na přístroji zablokované Veterinárním delegátem. 

6. Vybavení, které nevyžaduje povolení, jako vyhřívané nebo magnetické deky, může být používané ve 
stájích a je předmětem kontrol komisařů. 

7. Akupunktura je povolená. Může jí ale provádět pouze Povolený ošetřující veterinář a musí používat 
pouze akupunkturní jehly. 

ČLÁNEK 1054: NEPOVOLENÉ METODY 

Koně nesmí soutěžit, pokud: 

a) mají provedenou tracheotomii (tj. chirurgické otevření trachey přes kůži); 

b) jsou hypersenzitivní nebo hyposenzitivní; 

c) jsou po genetickém dopingu, tj. po neterapeutickém použití buněk, genů, genových elementů, nebo 
modulací které mají schopnost zlepšit výkon; 

d) mají kinesio-náplasti; 

e) jsou po krevním dopingu nebo podobné metodě. 

KAPITOLA VI – KONTROLA DOPINGU A MEDIKACE U KONÍ 

NÚ: V jednotlivých oblastech (krajích ČJF) provádí kontroly medikace veterinární lékaři, jmenovaní ČJF 

ČLÁNEK 1055: FEI SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK 

1. FEI Seznam zakázaných látek obsahuje Zakázané látky (Banned Substances) a Nepovolené medikační 
látky (Controlled Medication Substances). 

2. Látky, které nejsou v Seznamu uvedené, nejsou zakázané, pokud nemají obdobné chemické složení 
nebo biologický dopad jako látky v Seznamu uvedené. 

3. Seznam je každoročně aktualizovaný určenou subkomisí FEI Veterinárního oddělení. Změny v Seznamu 
jsou zveřejněné 90 (devadesát) dní před tím, než vstoupí v platnost. 

4. Homeopatické výrobky, bylinné přípravky a další přírodní či alternativní medicínské produkty mohou 
obsahovat zakázané látky a z tohoto důvodu se jejich používání nedoporučuje. Pokud se přesto 
Odpovědná osoba rozhodne tato léčiva použít, nese plnou odpovědnost za následky. 

5. Zakázané látky jsou látky: 

a) jejichž použití je nezákonné 

b) které mají vysoký potenciál zneužití 

6. Nepovolené medikační látky jsou látky, které jsou známé jako léčebné a/nebo běžně používané 
v koňské medicíně. Přesto, mají potenciál: 

a) ovlivňovat výkon 

b) ohrožovat zdraví a pohodu koně 

ČLÁNEK 1056: VOLITELNÁ TESTACE 

1. Odpovědná osoba nebo její zástupce má možnost nechat otestovat moč nebo krev FEI 
zaregistrovaného koně na maximálně 4 (čtyři) Nepovolené medikační látky. Testovány mohou být 
pouze látky uvedené na FEI Seznamu látek k volitelné testaci. 
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2. K využití možnosti volitelné testace musí Povolený ošetřující veterinář doručit Formulář k volitelné 
testaci do FEI schválené laboratoře. Náklady hradí Odpovědná osoba nebo Národní federace. 

3. FEI, její zástupci nebo FEI Schválená laboratoř nenesou žádnou zodpovědnost za služby poskytované 
v souladu s Volitelnou testací. 

4. V případě pozdějšího porušení Pravidel EADCM se nelze odvolávat na výsledky Volitelné testace a 
zvláště ne je využívat jako obranu proti vzneseným obviněním. 

5. Informace o postupu při Volitelné testaci jsou k dispozici na FEI Veterinárním oddělení. 

ČLÁNEK 1057: ODBĚR VZORKŮ 

1. Odběr vzorků v rámci Veterinárních pravidel se řídí Pravidly EADCM. 

2. V určitých geografických oblastech zvolených Byrem provádí kontrolu medikace a dopingu u koní FEI 
Veterinární oddělení. 

3. Odběry vzorků podle pravidel EADCM musí proběhnout na následujících závodech: 

• CCI3* and CCI4*; 

• CDI 3*, CDI 4* and CDI 5*; 

• CEI 3* and CEI 4*; 

• CSI 3*, CSI 4*and CSI 5*; 

• CIOs, kvalifikace na Světový pohár a finále Světového poháru, Mistrovství a hry. 

Na všech dalších závodech CI je odběr vzorků doporučený.  

Na závodech, kde je testování EADCM povinné, musí být testováno 5 % koní nebo minimálně 3. Na 
všech ostatních závodech, kde je odběr vzorků doporučený, o počtu koní rozhoduje Sbor rozhodčích, 
Ošetřující veterinář, nebo Veterinární komise/delegát. 

4. Veterinární delegát je zodpovědný za předání všech informací o vzorkách FEI Veterinárnímu oddělení 
do 72 hodin po skončení závodů; jedná se o originální formulář vzorku se jménem a FEI ID, jménem 
Odpovědné osoby a názvem soutěže, které se kůň účastnil, se jménem veterináře, který vzorky odebíral 
a názvem FEI laboratoře, do které jsou vzorky odeslány. 

ČLÁNEK 1058: VÝBĚR KONÍ 

Existují tři možné metody výběru: 

a) Povinné testování 

během finále světových pohárů, světových kontinentálních mistrovství a kontinentálních mistrovství 
seniorů, Olympijských her a Světových jezdeckých her jsou vzorky odebrané: 

i. prvním třem umístěným koním ve všech finálových soutěží jednotlivců 

ii. jednomu koni z každého týmu na prvních třech místech v týmových soutěžích  

b) Cílený výběr 

Pokud se objeví specifické důvody či okolnosti koně otestovat. 

c) Namátkový výběr  

Namátkově vybrané koně odsouhlasí společně Sbor rozhodčích, Veterinární komise/delegát a Testující 
veterinář. 

ČLÁNEK 1059: ČAS ODBĚRU VZORKŮ 

NÚ: Výkonný výbor ČJF může přikázat odběr vzorků během závodů nebo kdykoliv a kdekoliv jinde 

1. Koně mohou být k odběru vzorků vybráni kdykoliv v průběhu závodů (testování na závodech), v souladu 
se Všeobecnými pravidly. Odběry vzorků mohou začít hodinu před první prohlídkou koní a končí 30 
minut po vyhlášení výsledků jednotlivých disciplín, pokud pravidla disciplíny neurčují jinak. Vzorky 
mohou být koním při jedněch závodech odebrány několikrát. 
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2. Čas odběru vzorků je na rozhodnutí Veterinární komise/delegáta a Testujícího veterináře (pokud je 
přítomný). 

ČLÁNEK 1060: OZNÁMENÍ O VÝBĚRU K TESTOVÁNÍ ODPOVĚDNÉ OSOBĚ 

1. Jakmile je kůň vybraný k odběru vzorků, musí být tato skutečnost oznámená Odpovědné osobě nebo 
Doprovodnému personálu. 

2. Oznámení musí být předané nejpozději do 30 minut od vyhlášení výsledků. 

3. Pokud byl kůň, který byl vybraný pro odběr vzorků nahrazený před dekorováním jiným koněm, musí 
Odpovědná osoba ihned oznámit tuto skutečnost a zajistit, že vzorky jsou odebrané zvolenému koni. 

4. Od okamžiku oznámení o výběru musí koně doprovázet jmenovaný asistent, komisař nebo technik až 
do ukončení odběrů. 

5. Po obdržení oznámení musí Odpovědná osoba doprovodit koně do Testovacího boxu. Pokud se 
Odpovědná osoba nemůže odběru vzorků zúčastnit, musí určit zástupce z Doprovodného personálu, 
který bude svědkem odběru. 

ČLÁNEK 1061: DOKUMENTACE ODBĚRU VZORKŮ A POŽADOVANÁ SPOLUPRÁCE 

1. Odpovědná osoba (její zástupce) se musí zúčastnit odběru vzorků. Odpovědná osoba dohlíží na koně po 
celou dobu odběrů. 

2. Před odběrem vzorků nebo po něm musí být kůň identifikovaný na základě svého pasu. Na závodech, 
kde není potřeba pas (viz Všeobecná pravidla), musí být kůň identifikovaný na základě jeho dokumentů. 

3. Všechny odběry vzorků provádí a dozorují Testující veterináři nebo člen Veterinární komise/delegát. 
Formuláře odběru podepíše Testující veterinář a Odpovědná osoba (její zástupce). 

Vzorky může odebrat i Povolený ošetřující veterinář nebo veterinář družstva, pod dohledem Oficiálního 
testujícího veterináře a to za následujících podmínek: 

a) Práci zastupujícího veterináře hradí Odpovědná osoba; 

b) Odběr vzorků musí být provedený okamžitě; 

c) Odběr musí být provedený s použitím vybavení Veterinárního delegáta/FEI Testujícího veterináře 
v jeho přítomnosti; 

d) Všechny odebrané vzorky a vybavení musí ihned zůstat pod dohledem FEI Veterinárního 
delegáta/testujícího veterináře. 

4. Svým podpisem na formuláři odběru Odpovědná osoba (její zástupce): 

a) souhlasí s procesem odběru a použitým materiálem, nebo 

b) nesouhlasí s výše uvedeným, a v tomto případě musí písemně uvést důvody, proč tomu tak je. 

Odmítnutí nebo úmyslné bránění předat koně k odběru vzorků nebo jednat podle pravidel odběru, 
např. podepsat odběrový formulář je považováno za porušení Pravidel EADMC a musí být bezodkladně 
předané Odvolací komisi a Sboru rozhodčích. 

5. Pokud Odvolací komise nebo Sbor rozhodčích zjistí, že není žádné přesvědčivé odůvodnění takového 
odmítnutí nebo bránění v souladu s tímto článkem, kůň je diskvalifikovaný z celých závodů a 
Odpovědná osoba je obviněná z porušení Pravidel EADCM. 

6. Záležitost musí nahlásit Předseda odvolací komise nebo Předseda sboru rozhodčích FEI k podstoupení 
FEI Právní komisi. 

ČLÁNEK 1062: PROTOKOL ODBĚRU KRVE A MOČI 

NÚ: Záležitost musí být nahlášená Hlavnímu rozhodčímu předsedovi Odvolací komise nebo Hlavnímu 
rozhodčímu a Generálnímu sekretáři ČJF o předání disciplinární komisi ČJF. 
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Při odmítnutí odběru vzorků, úmyslném bránění předat koně k odběru vzorků nebo při odmítnutí podepsat 
formulář o kontrole medikace, bude postupováno shodně jako v případě nálezu zakázané látky 
v odebraném vzorku. 

1. Odběr vzorků krve a moči může být provedený pouze FEI schválenými odběrovými soupravami. 
Testující veterinář nebo Veterinární komise/delegát musí mít k dispozici dostatečný počet odběrových 
souprav a Testovacích boxů. 

2. Rozbor odebraných vzorků mohou provést pouze FEI Schválené laboratoře. 

3. Koni, který je vybraný pro testování, se běžně odebírají vzorky krve a moči. 

4. Testující veterinář nebo Veterinární delegát umožní koni 1 hodinu k poskytnutí vzorku moči od jeho 
příchodu do boxu, kde odběr vzorků probíhá. 

5. Odebrané vzorky krve jsou rozdělené do dvou skupin a popisují se jako Vzorek krve A a Vzorek krve B. 

6. Odebrané vzorky moči jsou rozdělené do dvou skupin a popisují se jako Vzorek moči A a Vzorek moči B. 

7. Všechny vzorky se připraví k odeslání podle instrukcí FEI schválené laboratoře, která provádí rozbor. 

ČLÁNEK 1063: NAKLÁDÁNÍ SE VZORKY PO ODBĚRU 

1. Veterinární komise/delegát nebo Testující veterinář (pokud je přítomný), jsou odpovědní za zajištění 
dopravy vzorků do laboratoře a předání odpovídajících informací laboratoři. 

2. Všechny vzorky určené k transportu do laboratoře musí být uskladněné v uzamčené lednici a vypravené 
do laboratoře během 24 hodin po ukončení závodů. 

3. Podmínky pro odběr vzorků k testování na Olympijských hrách, Světových jezdeckých hrách a 
kontinentálních mistrovstvích jsou odsouhlasené mezi FEI Veterinárním oddělením, Veterinárním 
koordinátorem a příslušnou laboratoří. 

ČLÁNEK 1064: FEI SCHVÁLENÉ LABORATOŘE 

1. FEI Laboratorní standardy určují minimální požadavky pro všechny FEI schválené laboratoře. 

2. Všechny vzorky, odebrané na FEI závodech, mohou analyzovat pouze FEI schválené laboratoře. 

3. Minimálně jednou za 4 roky jmenuje FEI Centrální laboratoř pro FEI regionální skupinu 1 a 2, která bude 
analyzovat vzorky podle pravidel EADCM. 

4. Další FEI schválené laboratoře jsou považované za Referenční laboratoře. 

ČLÁNEK 1065: NÁKLADY NA ROZBORY 

1. Náklady na rozbor vzorku A hradí Organizační výbor. V regionech, kde je odběr pod patronací FEI, hradí 
náklady na rozbor vzorku A FEI. 

2. Náklady na rozbor vzorku B, který požadovala Odpovědná osoba a který potvrdí výsledek rozboru 
vzorku A, hradí Odpovědná osoba nebo příslušná NF. 

3. Pokud rozbor vzorku B nepotvrdí výsledek rozboru vzorku A, nese náklady na jeho rozbor FEI. 

NÚ: na národních závodech náklady na rozbor vzorku A nese ČJF. V případě pozitivního nálezu nese náklady 
na rozbor vzorku A majitel koně. 
Náklady na rozbor vzorku B, pokud potvrdí výsledek rozboru vzorku A, nese osoba, která o rozbor požádala 
(majitel/jezdec). 
Pokud rozbor vzorku B nepotvrdí výsledek rozboru vzorku A, nese náklady na rozbor vzorku A i vzorku B ČJF.   

 

ČLÁNEK 1066: FEI MEDIKAČNÍ DENÍK 

NÚ:  na NZ doporučené 
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1. Pro všechny FEI koně je povinností vést medikační deník, ve kterém je zaznamenáno datum, látka a 
podané množství látky, která je na FEI Seznamu zakázaných látek, bez ohledu na to, zda byla podána 
v průběhu soutěže nebo mimo ní. 

2. V deníku musí být jasně identifikována osoba, která látku podala. 

3. Záznamy v deníku musí být v případě řešení porušení Pravidel EADCM k dispozici Právní komisi FEI NÚ:  

Disciplinární komisi; pokud Odpovědná osoba deník neposkytne, vystavuje se nepříznivému úsudku. 

N1 Všechna odvolání na úrovni ČJF  jsou řešena dle DŘ  ČJF  (VP čl. 165) 

N2 Pro případ pozitivního medikačního nebo dopingového nálezu lze s maximální důrazností doporučit 
zodpovědné osobě pečlivé vedení „Medikačního deníku“ se záznamy o aplikaci všech přípravků a 
prostředků jednotlivým koním.   

N3 V případě pozitivního nálezu ve vzorku A generální sekretář ČJF . neprodleně po obdržení zprávy 
z laboratoře vyrozumí majitele koně (pony). Majitel koně má do 24 hod. po vyrozumění možnost požádat o 
provedení rozboru vzorku B. Pokud majitel během této doby nepožádá o rozbor vzorku B, anebo pokud 
požádá o rozbor vzorku B a ten bude rovněž pozitivní, vyrozumí generální sekretář disciplinární komisi ČJF a 
pozitivní výsledek zveřejní.  

N4 Neprodleně po obdržení pozitivního nálezu ve vzorku A vyrozumí Generální sekretář ČJF  jezdce, který 
jel koně na závodech, a majitele koně. Jezdec i majitel koně mají právo do 24 hodin od vyrozumění písemně 
(dopis, e-mail, fax, apod.) požádat o provedení rozboru vzorku B. Pokud majitel ani jezdec o rozbor vzorku B 
nepožádá, anebo pokud o rozbor vzorku B požádá a ten bude rovněž pozitivní, generální sekretář vyrozumí 
disciplinární komisi ČJF a pozitivní výsledek zveřejní. 

Jezdec, který jel koně (pony) na závodech, kde byl kůň (pony) pozitivně testován, se od okamžiku obdržení 
pozitivního nálezu ve vzorku A až do konečného vyšetření celého případu (včetně případného ukončení 
disciplinárního řízení) nesmí zúčastnit žádné sportovní akce schvalované příslušnými orgány ČJF. 
Disciplinární komise rozhodne o diskvalifikaci koně z celých závodů, kde byl kůň testován. 

N5 ČJF určila za schválenou laboratoř pro vyšetření vzorků odebraných pro kontrolu medikace:  

INSTITUT FÜR BIOCHEMIE, Deutsche Sporthochschule, Carl-Diem-Weg 6, D-509 33 KÖLN AM RHEIN, 
GERMANY  
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PŘÍLOHA I – POSTIHY V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ FEI VETERINÁRNÍCH PRAVIDEL 

NÚ: na NZ se povinnost přeočkování řídí podmínkami stanovenými SVS ČR. Postihy na NZ viz Všeobecná 

pravidla. 

Číslo Článek  Porušení Postih 

1 
1028 Chybějící záznam očkování proti 

koňské chřipce v pase 
Diskvalifikace ze závodů 

Pokuta 500 CHF 

2 
1028 Překročení lhůty 12 měsíců mezi 

přeočkováními 
Diskvalifikace ze závodů 

Pokuta 500 CHF 

3 
1028 ˃ 4 týdny přes předepsaný interval 

přeočkování před příjezdem na 
závody 

Diskvalifikace ze závodů 

Pokuta 500 CHF 

4 
1028 Nedodržení intervalu 6 měsíců + 21 

dní o ˂ 1 týden 
Varování 

Pokuta 200 CHF 

5 
1028 Nedodržení intervalu 6 měsíců + 21 

dní o ˂ 2 týdny 
Varování 

Pokuta 300 CHF 

6 
1028 Nedodržení intervalu 6 měsíců + 21 

dní o ˂ 4 týdny 
Varování 

Pokuta 400 CHF 

7 
1028 Nedodržení intervalu 6 měsíců + 21 

dní o ˃ 4 týdny 
Diskvalifikace ze závodů 

Pokuta 500 CHF 

8 
1028 Chybějící první přeočkování proti 

chřipce (během 7 měsíců po 2. 
vakcinaci základní kůry) 

Varování a žádost o nápravu 

9 
1028 Nadále chybějící první přeočkování po 

uplynutí tříměsíční lhůty od prvního 
varování o chybějícím očkování 

Diskvalifikace 

10 
1028 Neaktualizované záznamy o očkování; 

požadovanou informaci musí zaslat 
veterinář 

Varování 

Pokuta od 100 CHF 

11 
1028 Kůň byl očkován během posledních 7 

dnů před příjezdem na závody 
Kůň není připuštěn ke startu 

12 

1052 Neautorizovaná osoba, u které jsou 
nalezeny stříkačky, jehly nebo látky ze 
seznamu Zakázaných látek 

Vyloučení koně, kterému byla 
látka podána 

Pokuta 1000 CHF 

13 
1002 

1029-30 

Neobnovený pas po zaplnění 
identifikační, EADCM nebo očkovací 
stránky, poprvé 

Varování 

14 

1002 

1029-30 

Neobnovený pas po zaplnění 
identifikační, EADCM nebo očkovací 
stránky do 30 dnů od prvního 
varování 

Pokuta 200 CHF 

Nezpůsobilý soutěžit 

15 
1002 

1029-30 

Neobnovený pas po zaplnění 
identifikační, EADCM nebo očkovací 
stránky po zaplacení pokuty 100 CHF 

Pokuta 500 CHF 

Nezpůsobilý soutěžit 

16 

1002 

1027 

1029-30 

Nefunkční a neidentifikovatelný 
mikročip, poprvé 

Varování 

Očipování novým čipem do 3 
měsíců 
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17 
1029-30 Při prezentaci opět nefunkční 

mikročip po uplynutí 3 měsíční 
nápravné lhůty 

Pokuta 500 CHF při každé 
prezentaci 

18 
1027 Neoznámení změn 

v pasu/Identifikační kartě/mikročipu 
Národní federaci do 30 dnů 

Pokuta 200 CHF 

19 
1002 

1029-30 

Neobnovená platnost FEI pasu 
revalidační známkou 

Pokuta 200 CHF 

20 
1002 

1029-30 

Neobnovená platnost FEI pasu 
revalidační známkou do 30 dnů od 
varování 

Pokuta 200 CHF 

Diskvalifikace 

21 
1002 

1029-30 

Neobnovená platnost FEI pasu 
revalidační známkou po uvalení 
pokuty 

Pokuta 500 CHF 

Diskvalifikace 

22 

Všeob. 
pravidla 

137.2 

Chybějící FEI registrace Diskvalifikace 

23 
1049 Nepředání Veterinární formuláře 2 při 

příjezdu na závody 
Pokuta 500 CHF 

24 1050 Nepředání Veterinárního formuláře 3 Pokuta 500 CHF 

25 1051 Nepředání Veterinárního formuláře 4 Pokuta 500 CHF 

26 
1022 Přesun koní mimo areál závodiště bez 

předchozího povolení 
Diskvalifikace 

27 

1043 Podkovářské práce u poníků 
vykonávané mimo vyhrazené území 
a/nebo bez předchozího souhlasu 
Sboru rozhodčích a Veterinárního 
delegáta 

Diskvalifikace 
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PŘÍLOHA II – PRAVIDLA ENDURANCE 

ČLÁNEK 815 – ZPŮSOBILOST 

(převzato z Pravidel Endurance 2014) 

815.2 Koně: 

815.2.1 Kůň musí mít minimálně 5 let, aby se mohl kvalifikovat jako novic. 

815.2.2 Při účasti na 1* a 2* soutěžích musí mít kůň minimálně 6 let. 

815.2.3 Při účasti na 3* soutěžích musí mít kůň minimálně 7 let. 

815.2.4 Při účasti na 4* soutěžích, CEIO a Mistrovstvích (kromě Mistrovství světa mladých koní, kde 
musí být danému koni 7 let) musí mít kůň minimálně 8 let. 

815.2.5 Klisny v pokročilém stadiu březosti (tzn. více než 120 dnů), nebo s hříbětem pod sebou, se 
nemohou účastnit žádné soutěže CEI a vyšší. 

815.2.6 Veškerý věk se určuje ke dni 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 ve vytrvalostních soutěžích musí kůň absolvovat období povinného odpočinku v 
určené délce a až potom může startovat v další FEI nebo národní vytrvalostní soutěži. Doba 
odpočinku se počítá od půlnoci dne, kdy skončí jízda a končí o půlnoci dne před další jízdou: 

Ukončená vzdálenost     Počet dní odpočinku 

0 – 40 km                           5 (pouze při odstoupení ze soutěže) 

0 – 80 km                           12 

81 – 120 km                      19 

nad 120 – 140 km            26 

nad 140 km                       33 

815.3.2 Invazivní zákrok je definován jako:  

Jakýkoliv zákrok, který zahrnuje vpich nebo řez do kůže za účelem aplikace jakéhokoliv nástroje 
nebo cizího materiálu do těla koně, je považován za invazivní. Za výjimku lze považovat 
perorální podání elektrolytu nebo akupunktura. Jakýkoliv metabolický stav, který by byl 
důvodem nekvalifikování se do dalšího kola a mohl by ohrozit pohodu koně, bude považován za 
stav vyžadující invazivní zákrok. 

815.3.3 Pokud se kůň ve vytrvalostních soutěžích nekvalifikoval do dalšího kola z metabolického 
důvodu, který vyžadoval okamžitý invazivní zákrok, musí absolvovat 60 dní odpočinku a až poté 
je způsobilý opět startovat v dalších soutěžích. 

815.3.4 Pokud se kůň ve vytrvalostních soutěžích nekvalifikoval do dalšího kola z metabolického 
důvodu, který vyžadoval okamžitý invazivní zákrok na dvou po sobě jsoucích CEI závodech nebo 
dvakrát během 3 měsíců, musí absolvovat 90 dní odpočinku a až poté je způsobilý opět 
startovat v dalších soutěžích. 

815.3.5 Zahraniční veterinární delegát a Službu konající veterinář vyšetří zvlášť každého ošetřeného 
koně na konci závodů a určí, zda šlo o invazivní zákrok, po kterém následuje povinný 
odpočinek, nebo o povolené ošetření. 

815.3.6 FEI ve spolupráci s technickou komisí FEI a veterinárním oddělením FEI může rozhodnout o 
vytvoření doplňujících podmínek. 
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ČLÁNEK 820 – VETERINÁRNÍ KONTROLY 

820.1 Veterinární komise má plnou kontrolu nad záležitostmi, které se týkají zdraví a pohody koně. 

820.2 FEI Veterinární pravidla platí pro všechny mezinárodní Endurance závody. 

820.3 Sled vyšetření a kontrol, který vyžadují Veterinární pravidla, byl nastaven v zájmu zajištění 
zdraví, bezpečnosti a pohody koně, který soutěží. 

820.4 Rozhodnutí, které přijme Sbor rozhodčích na základě přímého doporučení Oficiálních 
veterinářů, je konečné a není proti němu odvolání. Sbor rozhodčích je však ve všech případech 
povinen své rozhodnutí o vyloučení koně zdůvodnit. 

820.5 Pokud z jakéhokoliv důvodu uhyne přihlášený kůň v období mezi první a poslední kontrolou, 
vypracuje Sbor rozhodčích za podpory Zahraničního veterinárního delegáta zprávu o úhynu pro 
Národní federaci země, ve které se závody odehrály. Zpráva je uložena na FEI Veterinární 
komisí za účelem přezkoumání příčin úhynu. 

820.6 Pokud dojde k uhynutí zúčastněného koně během stanovené doby (viz Veterinární pravidla) 
následující po mistrovské soutěži, provede o tom NF daného koně písemnou zprávu, který 
pošle Veterinární komisi FEI k zhodnocení okolností. 

820.7 Pouze Sportovci, jejichž koně prošli všemi kontrolami a vyšetřeními, mohou být klasifikování na 
konečné výsledkové listině. 

820.8 Po každých FEI Endurance závodech musí být do pasu koně nebo do medikačního deníku 
zaznamenána dokončená vzdálenost k nejbližší veterinární bráně, důvody pro neklasifikování 
(metabolické důvody, kulhání nebo obojí), poskytnuté ošetření, hospitalizace, povinné 
odpočinky a ostatní poznámky relevantní pro ochranu bezpečnosti a pohody koně. Záznamy do 
pasu nebo medikačního deníku smí provádět pouze Veterinární delegát Prezident sboru 
rozhodčích a Odvolací komise. 

820.9 Všechny relevantní informace vyžadované na kontrolách a vyšetřeních musí být zapisovány pro 
každého soutěžícího formou individuálního veterinárního záznamu a musí být v zásadě k 
dispozici při všech dalších veterinárních kontrolách a vyšetřeních. Tyto záznamy mohou být 
vytvořeny elektronicky (se zálohou) nebo v papírové formě. Soutěžící jsou bezprostředně po 
kontrole oprávněni nahlédnout do záznamu svých koní a udělat si z něj opis. OV si může 
veterinární karty ponechat. 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 uzávěry musí být zaznamenán a kůň musí být předveden k 
veterinární prohlídce ve lhůtě dle těchto Pravidel, a jak bylo potvrzeno rozpisem.  

Povinné přestávky souvisí s místem veterinární prohlídky, kam Sportovci / ošetřovatelé vstupují 
s koněm, když se rozhodnou, že kůň je připraven absolvovat veterinární prohlídku. Jakmile 
Sportovci / ošetřovatelé vstoupí do vyhrazeného prostoru, 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 omezený rozpisem 
nebo předem ohlášeným rozhodnutím Prezidenta 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. 

820.11 Během této doby může být kůň podroben kontrole více než jednou, pokud tak rozhodne VK 
nebo SR. Kůň však musí během stanoveného času, který má na to, aby se dostavil k veterinární 
kontrole, prokázat, že je schopen v soutěži pokračovat, což se hodnotí na základě tří kritérií: 
tepová frekvence, metabolická stabilita a chody. 

820.12 Tyto kontroly zklidnění na požadovanou tepovou frekvenci, metabolické stability a čistoty 
chodů musí být provedeny najednou, přičemž kůň musí splňovat minimální kritéria stanovená 
pro příslušnou hvězdovou kategorii soutěže. Dojde-li k jakékoliv změně způsobu, kterým budou 
vykonávány veterinární kontroly, musí to před soutěží oznámit SR nebo to musí být zveřejněno 
v rozpisu. 
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820.13 Když kůň úspěšně projde kontrolou tepové frekvence, pokračuje v povinné přestávce, která se 
počítá od momentu předvedení koně Veterinární komisi a trvá po stanovenou dobu. Během 
této povinné přestávky se vykonají všechny ostatní úkony veterinární kontroly, včetně 
předvedení koně v klusu. 

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

820.15 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 možnostmi. 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 
prvním vyšetření, 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. 
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PŘÍLOHA III – PRAVIDLA VŠESTRANNOSTI, PROHLÍDKA KONÍ 

524.2 Prohlídka koní 

 Prohlídka koní je přístupná veřejnosti. 

524.2.1 První prohlídka koní 

 Koná se před drezúrní zkouškou, ne více než 24 hodin před soutěží. Provádí jí Sbor rozhodčích a 
Veterinární delegát, kteří spolupracují jako inspekční komise pod vedením Prezidenta Sboru 
rozhodčích. 

Koně jsou předváděni svými jezdci, na ruce, v klidu a v pohybu na pevném, čistém, 
neklouzavém povrchu. 

Inspekční komise je oprávněná vyloučit ze soutěže koně, kterého uzná za nezpůsobilého, buď 
z důvodu kulhání, nedostatečné kondice nebo z jiného důvodu. Ve sporných případech může 
Sbor rozhodčích poslat koně do Zadržovacího boxu k prohlídce Veterinářem zadržovacího boxu. 

Pokud se Sportovec rozhodne svého koně předvést k opakované prohlídce, Veterinář 
zadržovacího boxu oznámí výsledky prohlídky inspekční komisi předtím, než je kůň opakovaně 
prohlídnutý. Koně, kteří jsou v Zadržovacím boxu, jsou pod dohledem komisaře a Veterináře 
zadržovacího boxu. 

Pokud je hlasování inspekční komise nerozhodné, Prezident sboru rozhodčích má druhý a 
rozhodující hlas a okamžitě oznámí výsledek hlasování. 

524.2.2 Druhá prohlídka koní 

Koná se před skokovou zkouškou. Provádí jí stejná komise za stejných podmínek jako první 
prohlídku.  

524.2.3 Volitelná prohlídka u soutěží krátkého formátu (CIC) 

U soutěží krátkého formátu je první prohlídka volitelná. Pokud se koná, její podmínky musí být 
vypsané v rozpisu soutěží. 

Na závodech, kde první prohlídka neprobíhá, musí FEI Oficiální veterinář posoudit schopnost 
koně soutěžit během vyšetření při příjezdu, viz 524.1 Pravidel všestrannosti. Koně posouzení 
FEI Oficiálním veterinářem jako nezpůsobilí soutěžit, musí být nahlášeni Sboru rozhodčích. 
Druhá prohlídka koní je u zkrácených soutěží povinná, pokud je skoková zkouška poslední. 

  


