
Změny pravidel 2011 

 

 

 

Přišel nový rok a s ním se pomalu, ale jistě blíží i nová jezdecká sezóna. Jaké úspěchy či 

nezdary nám přinese, to je zatím ve hvězdách, co jí ale zajisté ovlivní, jsou změny pravidel, 

které platí od 1.4. 2011. Změny se týkají zejména povinného odpočinku koní mezi jednotlivými 

závody. Zásahy nejsou tak radikální, ale mění se některé pojmy, které si nyní vysvětlíme. 

 

Hlavní změna se týká článku 815.3 vytrvalostních pravidel, který nám říká, kolik dní musí 

kůň odpočívat, pokud se zúčastní vytrvalostní soutěže, než může vyrazit na další vytrvalostní 

závody. Doba odpočinku je závislá na délce trati soutěže, ve které kůň startoval. To se nemění 

ani pro rok 2011, ale v článku pravidel 815.3.1 nám vzniká nová kategorie. Pokud je kůň po 

zdravotní stránce v pořádku, ale je po ujeté vzdálenosti do 40 km ze soutěže stáhnut, povinná 

doba jeho odpočinku je nově stanovena na 6 dní.  

 

Dokončená vzdálenost Doba odpočinku Dokončená vzdálenost Doba odpočinku

0 - 40 km* 6 dní odpočinku

0 - 80 km 13 dní odpočinku

81 km a více 20 dní odpočinku Více jak 80 km 20 dní odpočinku

NyníDříve

13 dní odpočinku0 - 80 km

 
   *Pouze pro odstoupivší koně. 

 

V ostatních kategoriích je tato doba odpočinku po závodě závazná pro všechny koně, kteří 

úspěšně soutěž dokončili. U těch koní, kteří soutěž nedokončili, se navíc sleduje také důvod 

nedokončení. Hledí se zejména na metabolický problém koně. Pravidla říkají, že: „Pokud se 

kůň v jakékoliv soutěži CEI nekvalifikoval do dalšího kola z metabolických důvodů, které 

vyžadovaly okamžitý invazivní zákrok, musí absolvovat 60 dní odpočinku a až potom může 

startovat v další CEI soutěži.“ A dále: „Pokud se kůň na soutěži CEI nekvalifikuje do dalšího 

kola z metabolických důvodů, které vyžadovaly okamžitý invazivní zákrok 2x po sobě nebo 2x 

během 3 měsíců, musí absolvovat 90 dní odpočinku a až potom může startovat v další CEI 

soutěži.“ To však pro ty z vás, kteří pravidla dobře znáte, není velikou novinkou. Za zmínku 

možná stojí nepatrné slovíčkaření, které se v těchto dvou článcích pravidel objevuje. Pokud 

má kůň v průběhu vytrvalostního závodu metabolický problém, není ze soutěže VYLOUČEN, 

nýbrž se NEKVALIFIKUJE DO DALŠÍHO KOLA. Každopádně je výklad pravidel takový, 

že pro koně a jeho jezdce soutěž pro tentokrát končí a dvojice se nemůže nadále ucházet o 

jakékoliv umístění. 

 

Nově pravidla v článku  815.3.2 definují pojem INVAZIVNÍ ZÁKROK.  

„Invazivní zákrok je definován jako: 

Jakýkoliv zákrok, který zahrnuje protnutí kůže nebo aplikaci jakéhokoliv nástroje nebo cizího 

materiálu do těla koně, je považován za invazivní. Za výjimku z tohoto pravidla bude  
považováno podání elektrolytů nebo akupunktura. Jakýkoliv metabolický stav, který byl 

důvodem nekvalifikování se do dalšího kola, a který by mohl ohrozit pohodu koně, bude 

považován za stav vyžadující invazivní zákrok.“ Z důvodu, aby nemohlo dojít 

k pochybnostem, zda se jednalo o invazivní zákrok či nikoliv, pravidla dále říkají, že: 
„Zodpovědností zahraničního veterinárního delegáta a ošetřujícího veterináře je zvlášť 

vyšetřit každého ošetřeného koně na konci závodu a určit zda šlo o invazivní zákrok vyžadující 

povinný odpočinek nebo o povolené ošetření. FEI Technická komise může rozhodnout o 

vytvoření doplňujících podmínek.“ 



 

Další změny pravidel se týkají hlavně příloh. Zejména se jedná o úpravu nutných hodností 

funkcionářů pro jednotlivé úrovně mezinárodních vytrvalostních soutěží, což není tolik 

podstatné pro jezdce, ale zato velmi důležité pro pořadatele a organizátory mezinárodních 

závodů. Česká je k dispozici na oficiálních stránkách vytrvalosti – www.vytrvalost.com . 

 

 

 
Kristýna Veselá 

Foto: Michaela Litovová 
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