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ČLÁNEK 800: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

Kodex Sportovců a registrovaných Trenérů, účastnících se FEI závodů vytrvalosti 

1. Tento Kodex uznává a rozlišuje dvě rozdílné role, spojené s přípravou a účastí koní na FEI vytrvalostních 
soutěžích: roli Sportovce a roli Trenéra. 

2. V Kodexu je "Sportovec" osoba, která jezdí koně v soutěži. 

3. V Kodexu je "Trenér" osoba, která má na starosti přípravu koně na soutěž a to jak fyzickou, tak 
mentální. 

4. Před závody je povinností Trenéra: příprava koně (včetně tréninkového programu), výživa, zebazpečení 
potřebné veterinární péče a podávání léčebných látek pod dohledem veterináře. 

5. V mnoha případech je Sportovec, který koně jezdí, zároveň i Trenérem. 

6. K dosažení úspěchu musí mít jak Sportovec, tak Trenér znalosti o tempu a efektivním a bezpečném 
vedení koně na trati. Neustále musí mít oba na zřeteli bezpečnost člověka i koně. 

7. FEI žádá všechny, kteří jsou zapojeni do mezinárodního jezdeckého sportu, aby se řídili Kodexem 
chování. Pohoda a zdraví koně musí být vždy prvořadé a nesmí nikdy být podřízené soutěžním nebo 
obchodním vlivům. 

8. Sportovec a Trenér se musí obeznámit s FEI Pravidly vytrvalosti, Veterinárními pravidly a Pravidly pro 
kontrolu dopingu a medikace koní, Pravidly pro kontrolu dopingu lidí a Všeobecnými pravidly. Musí 
sledovat každoroční aktualizace FEI Pravidel vytrvalosti a Veterinárních pravidel a podporovat „čistý“ 
sport. 

9. Sportovec a Trenér se těmito pravidly musí řídit v průběhu přípravy na závody a v průběhu závodů. 

10. FEI má právo podniknout disciplinární opatření proti Sportovci nebo Trenérovi, který nedodržuje tento 
Kodex a FEI pravidla a předpisy, a činí tak na úkor pohody a blaha koně a bezúhonnosti sportu. 

11. Pokud jsou koně, kteří se účastní závodů vytrvalosti registrováni u FEI, musí být u FEI zaregistrováno i 
jméno Trenéra a zaplacen příslušný poplatek. Pokud je takto registrovaný Trenér zároveň Sportovec, 
neplatí se žádný další registrační poplatek. Jakákoliv změna Trenéra koně registrovaného u FEI musí být 
nahlášena FEI a registrace Trenéra musí být aktualizována. 

 

800.1.1. Vytrvalostní jízda je soutěží, prověřující schopnost soutěžícího bezpečně ovládat vytrvalost a 
kondici koně v průběhu vytrvalostní soutěže s ohledem na trať, vzdálenost, počasí, terén a čas.  

800.1.2. Povinností s nejvyšší odpovědností Technického delegáta, Sboru rozhodčích, Komisařů, 
Veterinární komise, vedoucího družstva, veterinářů družstev, Trenéra a ošetřovatelů a 
absolutní odpovědností Sportovce je zabezpečit pohodu a zdraví koně svědomitým 
uplatňováním svých zkušeností, společně se starostlivým a odborným přístupem.  

800.1.3. Aby byl soutěžící Sportovec úspěšný, musí mít znalosti o tempu a správném vedení svého koně 
v terénu.  

800.1.4. Při vytrvalostní jízdě soutěži je každý člen rodu EQUUS označován jako "kůň". 

800.2.3. Soutěže od 80 do 119 km musí mít alespoň dvě veterinární přestávky plus závěrečnou 
prohlídku (tři etapy) 

Soutěže od 120 do 139 km musí mít alespoň tři veterinární přestávky plus závěrečnou 
prohlídku (čtyři etapy) 

Soutěže od 140 do 160 km trati musí by měly mít alespoň pět veterinárních přestávek, plus 
závěrečnou prohlídku (6 etap). Na základě doporučení technického delegáta a odsouhlasení 
předsedou veterinární komise může být počet etap snížený na 5. 
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800.4. Vytrvalostní jízda je soutěží na čas. Dvojice, která dokončí trasu v nejkratším čase, bude 
vyhodnocena jako vítěz soutěže po úspěšném dokončení všech závěrečných veterinárních 
prohlídek a kontrol medikace právě tak jako ostatních procedur stanovených pro bezpečnost 
koně a jezdce v souladu s těmito pravidly, s FEI Všeobecnými pravidly, FEI Veterinárními 
pravidly a dalšími FEI předpisy a pravidly. Soutěž má být organizována tak, aby umožnila 
Sportovcům stanovit si vlastní tempo, tak aby soutěžili na čas, zejména: 

800.4.1. Nepříznivé podmínky: Pokud by stav trati nebo jiné podmínky (například vysoká teplota nebo 
vysoká vlhkost) mohly nepříznivě ovlivnit možnost bezpečně dokončit soutěž, může 
Organizační výbor po konzultaci s Technickým delegátem stanovit maximální čas pro určitý 
úsek tratě nebo etapu soutěže a/nebo přesný čas uzavření jedné nebo více veterinárních 
přestávek, aby bylo s ohledem na bezpečnost koně zabráněno soutěžícím zůstat příliš pozadu 
za skutečným tempem soutěže. 

801.4.1. Trasa závodu nesmí obsahovat více než 10 % zpevněných veřejně přístupných cest, které jsou 
určeny pro jízdu vozidel. 

801.4.2. Zatáčky na trati nesmí být postaveny tak, aby případná, nepřiměřeně rychlá jízda vystavila 
koně zvýšenému riziku zranění v průběhu soutěže. Stavitel trati nebo Technický delegát musí 
mít nad touto skutečností absolutní kontrolu.  

801.8.2. Maximální počet ošetřovatelů povolených ve veterinární uzávěře na jednoho koně je 5. Je 
potřeba vzít v úvahu dostupnost místa a zajistit koni dostatek prostoru pro odpočinek. Vstup 
do veterinární uzávěry a do prostoru posuzování kondice koní může být dále omezen 
Organizačním výborem na základě doporučení Technického delegáta FEI. Takovéto omezení 
musí být jasně uvedeno ve schváleném rozpisu FEI. Povolení přístupu ošetřovatelů do 
veterinární uzávěry zaniká vyjmutím příslušného koně ze soutěže. 

801.8.3. Po celou dobu musí mít FEI veterináři, Sbor rozhodčích a Komisaři možnost nerušeně 
pozorovat všechny koně. Pozorování nesmí bránit obrazovky, jakékoliv vybavení nebo jiné 
překážky, pod sankcí diskvalifikace nebo udělení žluté výstražné karty. 

807.7. Nedovolená pomoc: Zakázány jsou činnosti popsané v bodech 807.7.1. až 807.7.8 a v případě 
porušení může být Sportovci nebo registrovanému Trenérovi za každou takovou činnost 
udělena sankce, uvedená níže: 

807.7.1. být následován, veden nebo doprovázen v kterékoliv části trati kýmkoliv na kole, pěšky nebo 
na koni jezdcem, který není účastníkem soutěže pod hrozbou udělení žluté výstražné karty. 

807.7.2. provádět pomoc na trati v jakémkoliv místě, které pro takovou pomoc není vyznačeno pod 
hrozbou udělení žluté výstražné karty. 

807.7.3. přijmout pomoc kdekoliv na trati od osoby, která k takové pomoci není oprávněna pod 
hrozbou udělení žluté výstražné karty. 

807.7.4. být následován, veden nebo doprovázen v kterékoliv části trati nebo na cestě bezprostředně 
přilehlé k trati jakýmkoliv motorovým vozidlem (nehledě na čl. 807.6.1) pod hrozbou udělení 
žluté výstražné karty. 

807.7.5. pobízení do klusu během klusu ve veterinární uzávěře třetí osobou pod hrozbou udělení žluté 
výstražné karty. 

807.7.6. mít na trati kohokoliv k pobízení koně jakýmkoliv způsobem pod hrozbou udělení žluté 
výstražné karty a vyloučení. 
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807.7.7. stříhat drátěné ploty, měnit části ohrad nebo trati tak, aby se uvolnila cesta, nebo porážet 
stromy nebo odstraňovat překážky nebo jinak měnit technické parametry trati pod hrozbou 
udělení žluté výstražné karty. 

807.7.8. přijmutí jakéhokoliv zásahu třetí osoby (vyžádaného i nevyžádaného), který by mohl přinést 
výhodu Sportovci nebo jeho koni pod hrozbou udělení žluté výstražné karty a vyloučení. 

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

813.5. Všichni koně, kteří jakýmkoliv způsobem předčasně ukončili probíhající soutěž, musí být 
předvedeni do 30 minut po ukončení k veterinární kontrole, provedené FEI Veterinární komisí 
nebo FEI ošetřujícími veterináři, pokud není na základě FEI veterinárního povolení koni 
umožněn okamžitý přesun z terénu k ošetření na určenou kliniku. Pokud dojde k odstoupení 
na trati, musí být kůň prohlédnut členem veterinární komise, jakmile se vrátí na soutěžní 
základnu Výsledek prohlídky musí být zapsán do jeho veterinárních záznamů. Nedodržení 
bude mít za následek udělení žluté výstražné karty Sportovci nebo registrovanému Trenérovi a 
uložení povinné doby odpočinku pro koně v délce 60 (šedesáti) dnů.  

815.3. Povinný odpočinek pro koně: 

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

Při dokončené délce 

0–40 km  5 dní odpočinku (pouze při odstoupení ze soutěže)  

0-80 km  12 dní  

Nad 80-120 km 19 dní  

nad 120-140 km 26 dní 

nad 140 km  33 dní 

815.3.3. Pokud se kůň nekvalifikoval na CEI nebo národních závodech z důvodu kulhání, k povinnému 
odpočinku (definovanému v bodě 815.3.1.) se mu připočítává dodatečný odpočinek v délce 
trvání 14 (čtrnácti) dnů, než je opět uznán způsobilým startovat na CEI nebo národních 
závodech.  

Pokud se kůň nekvalifikoval na CEI nebo národních závodech kvůli metabolickým problémům, 
které vyžadují bezprostřední invazivní ošetření, je mu nařízen odpočinek nejméně 60 (šedesát) 
dní před dalším startem na závodech CEI nebo národních závodech. 

815.3.4. Pokud se kůň nekvalifikoval z důvodu kulhání na dvou po sobě jdoucích závodech CEI nebo 
národních závodech, k povinnému odpočinku (definovanému v bodě 815.3.1.) se mu 
připočítává dodatečný odpočinek v délce trvání 21 (dvacet jedna) dnů, než je opět uznán 
způsobilým startovat na CEI nebo národních závodech. 

Pokud se kůň nekvalifikoval na dvou po sobě jdoucích závodech CEI nebo národních závodech 
nebo dvakrát v průběhu tří měsíců kvůli metabolickým problémům, které vyžadují 
bezprostřední invazivní ošetření, je mu nařízen povinný odpočinek nejméně 90 dní před 
dalším startem na závodech CEI nebo národních závodech. 
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815.3.5. Pokud se kůň nekvalifikoval z důvodu kulhání na třech po sobě jdoucích CEI nebo národních 
závodech, je mu nařízen povinný odpočinek v délce trvání 90 (devadesát) dnů, než je opět 
uznán způsobilým startovat ne CEI nebo národních závodech. 

815.3.6. Pokud je kůň vyloučený ze závodů FEI kvůli metabolickým problémům/fatálnímu 
zranění, jsou Sportovci uděleny trestné body. Body se načítají po dobu 12 měsíců od 
přidělení prvních bodů. Po uplynutí roční lhůty jsou resp. body od celkového součtu 
bodů odečteny. 
100 nasčítaných trestných bodů znamená automaticky odklad činnosti na 2 (dva) 
měsíce. Po takovém odkladu je počet bodů snížený na 0 (nulu). 
▪ Každé vyloučení z metabolických důvodů znamená 10 (deset) trestných bodů; 
▪ Pokud je kůň vyloučený z metabolických důvodů, které vyžadují okamžité invazivní 
ošetření, Sportovec dostane 25 (dvacet pět) trestných bodů; 
▪ Pokud kůň utrpí fatální zranění během FEI soutěže, dostane Sportovec 50 (padesát) 
trestných bodů. 

815.3.7. Pokud kůň, na kterém Sportovec jede, utrpí fatální zranění během 12 měsíců poté, co 
jiný kůň Sportovce též utrpěl fatální zranění, je Sportovci automaticky pozastavena 
činnost na 6 (šest) měsíců. 
Fatální zranění je takové zranění, které podle názoru Veterinární komise vyžaduje 
okamžitou eutanázii nebo jakkoliv přispěje ke smrti koně v soutěži. 

ČLÁNEK 816: KVALIFIKAČNÍ POSTUP A OSVĚDČENÍ ZPŮSOBILOSTI 

816.1. Kvalifikace novice je spravována Národní federací. 

816.1.1. Koně a Sportovci musejí, i když ne nutně jako dvojice: 

816.1.1.1. Úspěšně dokončit 2 soutěže s délkou 40 až 79 km a 2 soutěže 80 až 90 km s rychlostí 16 
km/hod nebo nižší. 

816.1.2. Sportovci a Koně musí dokončit podmínky této kvalifikace v průběhu 24 měsíců (a ne dříve než 
za 12 měsíců), aby se mohli zúčastnit závodů FEI. 

816.1.3. Sportovci musí dokončit podmínky této kvalifikace v průběhu 24 měsíců (a ne dříve než za 6 
měsíců), aby se mohli zúčastnit závodů FEI. 

816.2.3. Získaná kvalifikace v hvězdovém systému do úrovně 3* platí pro Sportovce na celý život až 5 
(pět) let a může být prodloužena o dalších 5 let úspěšným dokončením FEI soutěže, která 
odpovídá příslušné hvězdové úrovni Sportovce nebo vzdálenosti v národní soutěži.  

817.4. Družstva a jednotlivci 

817.4.1. Družstva: Jestliže za NF startuje 3 a více dvojic, všechny jejich výsledky jsou k dispozici na 
stanovení výsledku družstva a zároveň mají nárok pro individuální klasifikaci a umístění/ 
ocenění. Pouze tři nejvýše umístěné dvojice se započítávají jako do týmových výsledků. I 
ostatní Sportovci ze stejného družstva, kteří úspěšně dokončili soutěž, dostanou medaili. 

819.3. Výměna/náhrada 

819.3.3. Sportovec nebo kůň, jeden nebo oba, mohou být nahrazeni jiným Sportovcem nebo koněm 
nebo dvojicí kůň/Sportovec, vybranými z těch, kteří jsou řádně přihlášeni jako členové 
družstva nebo jako jednotlivci a jejichž koně úspěšně absolvovali první veterinární prohlídku. 
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821.2. Prohlídky koní 

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

821.2.2. Měření tepové frekvence 

 Měření tepové frekvence musí provést člen FEI Veterinární komise. 

Stetoskop: 

1. Tepová frekvence je první parametr, který je přezkoumán a zaznamenán v průběhu prohlídky. Je 
základním kritériem k přesnému posouzení stavu a zdraví koně a jeho způsobilosti pokračovat v 
soutěži. 

2. K přesnému záznamu tepové frekvence musí být vynaloženo veškeré možné úsilí. Pokud je 
vyšetření narušováno pohybem nebo neklidností koně a bylo by nepřesné, je zastaveno a znovu 
započne v okamžiku, kdy je kůň klidný. 

3. Maximální tepová frekvence pro úspěšné absolvování prohlídky je 64 (šedesát čtyři) tepů za 
minutu, nebo jak je určeno v rozpisu. 

4. Když je kůň předveden k prohlídce, přiloží se stetoskop na levou stranu hrudního koše zhruba ve 
výši loketního hrbolu. 

5. Vyšetřující by měl vyhledat nejlepší pozici k poslechu srdce, tj. takovou, kde jsou údery srdce 
jasně slyšitelné. 

6. K měření času musí být použity stopky. 

7. Stopky se spustí, když jsou srdeční údery dobře slyšet a počítání započne od dalšího úderu. 
Stopky mohou být zastaveny za 15 (patnáct) vteřin, pokud je počet úderů menší než 16 (šestnáct) 
nebo za 30 (třicet) vteřin, pokud je počet úderů menší než 32 (třicet dva). V obou případech to 
znamená, že tepová frekvence je menší než 64 tepů za minutu nebo méně. Prohlídka pak může 
být dokončena. 

8. Pokud je tepová frekvence nad 16 tepů po 15 vteřinách, resp. 32 tepů po 30 vteřinách, nebo 
pokud je tlukot srdce nepravidelný, těžko slyšitelný nebo se projevuje šelest, musí měření 
probíhat celou minutu. Kůň může být zkontrolován opětovně, nebo se nekvalifikuje do další fáze. 

9. Index srdeční činnosti (CRI) a její obnovy je zaznamenáván při každé prohlídce a zahrnuje 
vyšetření a záznam tepové frekvence na začátku kontroly a jednu minutu poté, co kůň dokončí 40 
m klus k posouzení chodů. Tepová frekvence je zaznamenána stetoskopem (viz výše) nebo 
certifikovaným elektronickým přístrojem, určeným k měření tepové frekvence. 

10. Druhý záznam tepové frekvence CRI musí být provedený stetoskopem. Při tomto vyšetření je 
tepová frekvence zaznamenávána po dobu jedné minuty a srdeční cyklus prozkoumán, zda 
nevykazuje patologické příznaky, které by mohly naznačit, že kůň není způsobilý dále pokračovat. 
CRI je numerický rozdíl mezi záznamy prvního a druhého měření tepové frekvence a je součástí 
metabolického vyšetření. 

Systém elektronického monitoringu tepové frekvence, schválený FEI: 

1. Tepová frekvence je první parametr, který je přezkoumán a zaznamenán v průběhu prohlídky. Je 
základním kritériem k přesnému posouzení stavu a zdraví koně a jeho schopnosti pokračovat. 

2. K přesnému záznamu tepové frekvence musí být vynaloženo veškeré možné úsilí. Pokud je 
vyšetření porušováno pohybem nebo neklidností koně a bylo by nepřesné, je zastaveno a znovu 
započne v okamžiku, kdy bude kůň klidný. 

3. Maximální tepová frekvence pro úspěšné absolvování prohlídky je 64 (šedesát čtyři) tepů za 
minutu, nebo jak je určeno v rozpisu. 
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4. Když je kůň předveden k prohlídce, přiloží se přístroj na levou stranu hrudního koše zhruba ve 
výši loketního hrbolu.  

5. Vyšetřující by měl vyhledat nejlepší pozici k poslechu srdce, tj. takovou, kde jsou údery srdce 
jasně slyšitelné.  

6. Přístroj je spuštěn a měření je zahájeno. Přístroj musí zaznamenat tepovou frekvenci po 15, 30, 
45 a 60 vteřinách. U všech záznamů by tepová frekvence měla být 64 tepů na minutu nebo méně, 
nebo jak je uvedeno v rozpisu. Pokud tomu tak je, měření může být ukončeno a zaznamenáno. 

Měření, které odhalilo vysokou tepovou frekvenci, musí být v souladu s postupem uvedeným výše a s body 
821.4.1. a 821.2.8. Okamžitě je provedeno druhé měření. Pokud tepová frekvence nesplní požadovaná 
kritéria, je kůň uznán jako nezpůsobilý. 

 

VETERINÁRNÍ PÉČE V PRŮBĚHU SOUTĚŽE 

 

V průběhu soutěže nesmí být koni poskytnuta veterinární péče bez písemného souhlasu Veterinární 
komise. Povolená ošetření nemají žádný vliv na klasifikaci (viz FEI Veterinární pravidla). 

 

FEI Veterinární pravidla (v souladu se všemi následnými publikovanými verzemi, ustanovení, která budou 
mít přednost). 

 

KAPITOLA V – VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ A PODPŮRNÁ LÉČBA BĚHEM FEI ZÁVODŮ 

ČLÁNEK 1046: LÉČBA S POMOCÍ KONTROLOVANÝCH MEDIKAČNÍCH LÁTEK 

1. Podání Kontrolovaných medikačních látek, které jsou na FEI Seznamu zakázaných látek, během závodů 
nebo těsně před nimi, může vyústit, v souladu s Pravidly EADCM, v Pozitivní laboratorní 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 Kontrolované 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 
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ČLÁNEK 824: POVINNOSTI FUNKCIONÁŘŮ 

FEI si vyhrazuje právo jmenovat Prezidenta Sboru rozhodčích, Zahraničního rozhodčího, Prezidenta 
veterinární komise a Zahraničního veterinárního delegáta na všech závodech 3* a všech CEIO soutěží.  

Na závody CEI 1* a 2* má FEI za výjimečných okolností právo požádat Organizační výbor v dostatečném 
časovém předstihu o změny v týmu navržených funkcionářů, vedoucí k vyvážení zkušeností a odborných 
znalostí. 

Na závodech CEI 1*, 2* a 3* může FEI udělit výjimku v souladu s FEI Všeobecnými pravidly, bodem 149.10., 
pokud obdrží od Národní federace žádost, která je v souladu s podmínkami uvedenými ve FEI Endurance 
Notes for Guidance. 

Kodex FEI funkcionářů vytrvalostních soutěží 

1. FEI funkcionář vytrvalosti je uznávaná autorita, která musí být obeznámena s FEI pravidly vytrvalostních 
soutěží a na základě dosaženého počtu hvězd je způsobilá posuzovat FEI mezinárodní soutěže ve 
vytrvalosti s odpovídajícím počtem hvězd. Vždy je reprezentantem FEI. 

2. FEI funkcionář vytrvalosti se musí vyvarovat jakéhokoliv skutečného nebo zamýšleného střetu zájmů. 
Musí mít neutrální, nezávislý a spravedlivý postoj vůči Sportovcům, majitelům, Trenérům, 
organizátorům a ostatním funkcionářům a dobře se začlenit do týmu. Finanční nebo osobní důvody 
nesmí nikdy ovlivnit jeho posuzování a rozhodování. 

Činnosti, které vedou, nebo mohou vést ke střetu zájmů v případě vykonávání oficiální funkce, jsou (a to 
nejenom): 

• Působit jako vedoucí národního družstva na mezinárodních závodech nebo mít 
odpovědnost/spoluodpovědnost za výběr členů týmu/jednotlivých Sportovců za Národní federaci; 

• Být majitelem/spolumajitelem koně, který se účastní závodů; 

• Mít finanční profit z majitelů, Sportovců, Trenérů, organizátorů nebo jiných souvisejících organizací 
nebo být na nich finančně závislý; 

• Mít blízký osobní vztah ke Sportovci; 

• Posuzovat nacionalisticky. 

Kromě oznamovací povinnosti stanovené v bodě 7 níže, funkcionář vytrvalosti je povinný okamžitě oznámit 
organizátorovi střet zájmů nebo skutečnost, která by mohla jako střet zájmů být vnímána. 

3. V průběhu závodů vytrvalosti musí být funkcionář přesný a profesionální z hlediska chování a plnění 
svých povinností. 

4. Funkcionář musí být řádně připravený na závody, kde rozhoduje a musí dobře spolupracovat 
s organizátory a svými kolegy. 

5. Funkcionář musí být vždy řádně a vhodně oblečený a musí mít vždy na paměti, že zastupuje FEI. 

6. FEI má právo spustit disciplinární řízení s funkcionářem, který nedodržuje tento Kodex a FEI pravidla. 
Disciplinární řízení může zahrnovat: 1) varovný dopis; 2) dočasné pozastavení činnosti; a 3) 
dočasné/trvalé vyjmutí z FEI seznamu funkcionářů vytrvalosti. 

7. Střet zájmů: Funkcionáři, kteří se mohou dostat do situace odpovídající střetu zájmů, by měli tuto 
skutečnost oznámit organizátorovi v okamžiku svého jmenování nebo když ke střetu zájmu před 
zahájením soutěží dojde. Pokud oznámený střet zájmu podle Prezidenta sboru rozhodčích narušuje 
nebo by mohl narušit celistvost posuzování soutěže, musí funkcionář odstoupit. Střet zájmů by měl být 
oznámený na setkání funkcionářů a Sportovců před zahájením závodů. 

8. Střet zájmů: zaměstnanci jezdeckých federací, sponzoři a členové Organizačního výboru nemohou být 
FEI funkcionářem vytrvalosti na FEI závodech jimi organizovanými/sponzorovanými. 
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Diety pro funkcionáře vytrvalosti: 

Denní diety nejsou na FEI vytrvalostních závodech závazně stanovené. Nicméně, pro neveterinární 
funkcionáře nesmí diety (pokud jsou) překročit denní maximum 500 (pět set) CHF (nebo ekvivalent místní 
měny). 

• Organizátor musí funkcionáře před jeho jmenováním a přijetím písemně informovat o výši diet; 

• Organizátor musí oznámit, zda diety podléhají srážkové nebo podobné dani na území státu, kde závody 
probíhají; 

• Pravidla, za jakých budou zajištěny nebo hrazeny cestovní výlohy na závody a zpět jsou předmětem 
dohody mezi organizátorem a funkcionářem; 

• Ubytování a stravování je též na dohodě mezi organizátorem a funkcionářem, a to ještě před 
vycestováním na závody; 

• Úhrada diet a dohodnutých nákladů proběhne pouze poté, co jsou závody skončeny a všechny výsledky 
jsou podepsány Prezidentem Sboru rozhodčích; 

• Žádné z výše uvedených nákladů nesmí funkcionáři hradit Sponzor, uhradit je může pouze organizátor. 

824.6 Nezávislí poradci (Independent Governance Advisors) 

824.6.1. FEI má právo jmenovat Nezávislého poradce a vyslat ho na FEI závody vytrvalosti. Nezávislý 
poradce podá FEI zprávu o organizaci závodů, trati a činnosti FEI funkcionářů a navrhne 
případná možná zlepšení. 

824.6.2. FEI hradí náklady Nezávislého poradce, kromě nákladů na ubytování – ty hradí Organizační 
výbor. Nezávislí poradci nevystupují na závodech jako oficiální funkcionáři, ale jsou k dispozici 
v případě potřeby odborného poradenství nebo pomoci. 

824.6.3. FEI jmenuje Nezávislé poradce dvakrát ročně. Jmenuje veterinární nezávislé poradce a 
neveterinární nezávislé poradce. Během působení jako Nezávislý poradce nesmí zvolená osoba 
zastávat jinou FEI oficiální funkci. 

825 Funkcionáři vyžadovaní pro mezinárodní vytrvalostní soutěže 

 Pokud je na závodech požadována přítomnost FEI Zahraničního delegáta (v souladu s Článkem 
825), nesmí být tento delegát obyvatelem země, kde se závody pořádají; s výjimkou, že je 
obyvatelem jiného časového pásma země, než toho, ve kterém se závody pořádají.  

825.4. 1* a 2* vytrvalostní soutěže CEI 

825.4.12. Odvolací komise není vyžadována 

 V CEI 1*, 2*, 3* a CEIO soutěžích, ve výjimečných případech, je FEI oprávněna v časovém 
předstihu konzultovat s organizačním výborem rozpisem navrhované složení týmu funkcionářů 
a požadovat odlišné složení v závislosti na jejich zkušenosti a odbornosti. 

Ve všech CEI 1*, 2* a 3* soutěžích může FEI na základě žádosti obdržené od národní federace 
udělit výjimku z článku 149.10 Všeobecných pravidel, pokud jsou splněné podmínky uvedené 
ve Vysvětlujících dodatcích k Vytrvalostním pravidlům. 

Vyžaduje-li se zahraniční FEI funkcionář ve smyslu článku 825, nemůže být takový zahraniční 
funkcionář rezidentem ve stejné zemi nebo časovém pásmu, ve kterém se akce koná. 

 

 

 


