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♦ doplnky k pravidlám, ktoré platia len pre národné súťaže sú písané týmto typom
písma a označené symbolom ♦
zmeny medzinárodných FEI pravidiel sú zapracované modrou farbou.

PREAMBULA
Toto 9. vydanie pravidiel pre voltížne preteky platí od 1. januára 2018. Nahradzuje všetky
doteraz publikované vydania a texty s touto problematikou.
Akokoľvek sú tieto pravidlá pre voltížne preteky podrobné, musia sa uplatňovať spolu so
Štatutárom, Všeobecnými a Veterinárnymi pravidlami a so „ Smernicami pre rozhodcov“
týkajúcich sa hodnotenia a prevedenia povinných a voľných cvikov.
Tieto pravidlá nemôžu vystihnúť všetky eventuality. V prípade nepredvídateľných alebo
výnimočných okolnostiach je zbor rozhodcov povinný rozhodnúť v športovom duchu a
priblížiť sa pritom čo najviac duchu pravidiel a Všeobecných pravidiel.

KÓDEX SPRÁVANIA SA
1. Medzinárodná jazdecká federácia FEI očakáva od všetkých, ktorí participujú v
medzinárodnom jazdeckom športe, že sa budú riadiť podmienkami tohto kódexu
správania a že prijímajú jeho hlavnú podmienku, že zdravie koňa je na prvom mieste
za každých okolností a nikdy nesmie byť podriadené záujmom súťaživosti alebo iným
komerčným vplyvom.
2. Počas všetkých štádií prípravy a tréningu športového koňa jeho zdravie musí byť
nadradené všetkým ostatným požiadavkám. Toto zahŕňa dobré vedenie koňa,
tréningové metódy, podkúvanie, výstroj a aj prepravu.
3. Kone a jazdci musia byť pripravení, náležite spôsobilí a v dobrej zdravotnej kondícii,
aby im bol povolený štart. Toto zahŕňa používanie liečiv, chirurgické zákroky, ktoré
vplývajú na zdravie alebo bezpečnosť koňa, graviditu u kobýl a zneužitie pomoci.
4. Preteky nesmú ublížiť zdraviu koňa. Toto zahŕňa dôkladné sledovanie priestoru
pretekov, a to podkladu, poveternostných podmienok, ustajnenia, bezpečnosti
priestorov, ako aj forme koňa po pretekoch v súvislosti s ďalšou prepravou.
5. Musí byť vynaložené maximálne úsilie, aby kôň dostal primeranú pozornosť po
pretekoch, a taktiež je potrebné sa uistiť, že po skončení pretekárskej kariéry bude o
koňa náležite postarané. Toto zahŕňa primeranú veterinárnu starostlivosť v prípade
úrazov z pretekov, eutanáziu alebo ukončenie pretekania.
6. FEI nalieha na všetkých účastníkov tohto športu, aby sa snažili získať najvyššie
dostupné vzdelanie v oblasti jednotlivých odborných znalostí.
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KAPITOLA I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 700.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Stály a rýchly rozvoj medzinárodného voltížneho športu vyvolal potrebu niektorých
významných úprav pravidiel pre medzinárodné preteky vo voltíži. Tieto pravidlá majú
zjednotiť rozhodovanie voltíže a zvýšiť starostlivosť o blaho koňa a predstaviť voltíž ako
divácky príťažlivejšiu disciplínu.
Vo voltíži existujú samostatné súťaže pre seniorov, juniorov a deti.
Každá kategória má svoje špecifikum. Napriek veku sa i v súťažiach seniorských skupín
nachádzajú deti. Ich veková hranica nie je ohraničená minimálnym ani maximálnym
vekom. Národná federácia musí posúdiť, s ohľadom na Všeobecné pravidlá, prípady veku,
zmeny národnosti, zodpovedné osoby a podobne.
♦ národné preteky sa riadia nasledujúcimi článkami týchto pravidiel.

KAPITOLA II.

MEDZINÁRODNÉ PRETEKY

Článok 701.

DRUHY PRETEKOV

701.1. VŠEOBECNE
701.1.1.
701.1.2.
701.1.3.
701.1.4.
701.1.5.
701.1.6.

Neobmedzený počet národností.
Muži a ženy musia byť klasifikovaní samostatne.
Vo všeobecnosti kôň na medzinárodných pretekoch musí cválať na ľavú
ruku s výnimkou CVI1* a CVIJCH1*., kde môže kôň cválať na ľavú alebo
pravú ruku.
Muži a ženy môžu spoločne súťažiť v súťaži skupín.
Muži a ženy môžu spoločne súťažiť v súťaži dvojíc.
Štartovné môže byť vyberané v rozumnej výške a schválené orgánmi FEI.

701.2. CVIJ/CH 1*
Vypísané môžu byť nasledovné súťaže:
Junior skupina 1*
Junior muž 1*
Junior žena 1*
Junior dvojica 1*
Dieťa muž 1*
Dieťa žena 1*
701.3. CVIJ/CH 2*
Vypísané musia byť nasledovné súťaže:
Junior skupina 2*
Junior muž 2*
Junior žena 2*
Dieťa muž 2*
Dieťa žena 2*
5
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701.4. CVI 1*
Vypísané môžu byť nasledovné súťaže:
Junior skupina 1*
Junior muž 1*
Junior žena 1*
Junior dvojica 1*
701.5. CVI 2*
Vypísané musia byť nasledovné súťaže:
Senior muž 2*
Senior žena 2*
Senior dvojica 2*
Vypísaná môže byť nasledovná súťaž:
Senior skupina 2*
Senior dvojica 2*
701.6. CVI 3*
Vypísané musia byť nasledovné súťaže:
Senior skupina 3*
Senior muž 3*
Senior žena 3*
Senior dvojica 3*
701.7. CVI 3* - W
Ide o podujatie, na ktorom prebiehajú súťaže svetového pohára a označené sú písmenom
W. Podliehajú samostatným pravidlám “FEI World CupTM Rules for Vaulting”.
701.8. CVI 3* - Master Class
701.8.1.
701.8.2.

701.8.3.

701.8.4.

FEI Master Class sú CVI 3*, ktoré sú organizované spolu s CI alebo CIO.
Vypísané môžu byť nasledovné súťaže:
Senior muž 3*
Senior žena 3*
Senior dvojica 3*
Skupina 3*
Povolená je iba voľná zostava v jednom alebo dvoch kolách.
Organizačný výbor môže pozvať pretekárov národných alebo
medzinárodných pretekárov, ktorí sa zúčastnili finále šampionátu v
posledných dvoch rokoch. Každej z pozvaných národných federácii musí
byť ponúknutý rovnaký počet pozvánok.
OV má možnosť pozvať naviac voči vyššie uvedenému 2 národných
pretekárov.

701.9. CVIO 4*
701.9.1.

CVIO musia byť organizované v súlade s Všeobecnými pravidlami (ďalej
“VP”)
6
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CVIO sa môže zúčastniť akákoľvek národná federácia, ktorá postaví
oficiálny reprezentačný tím.
Oficiálna tímová súťaž musí byť vyhlásená. Tím pozostáva z maximálne 5
a minimálne 3 pretekárov, z ktorých jeden musí byť skupiny alebo dvojica.
Organizačný výbor musí v rozpise pretekov uviesť aká kombinácia
Oficiálneho tímu je na daný pretek povolená (maximálne 4 jednotlivci).
Žiadna náhradná kombinácia nie je povolená.
Pre potreby finálneho výsledku sa berú tri najlepšie známky (2 jednotlivci,
1 skupiny alebo dvojica)
Nasledovné formáty sú povolené pre:
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CHV 4* Seniorské majstrovstvá sveta

701.10.1. FEI Seniorské majstrovstvá sveta pre:
Skupina
Jednotlivec muž a žena
Dvojica
Majstrovstvá sveta sa konajú každý párny rok.
701.10.2. FEI Seniorské kontinentálne majstrovstvá pre:
Skupina
Jednotlivec muž a žena
Dvojica
Kontinentálne majstrovstvá sa konajú každý nepárny rok.
701.10.3. FEI Seniorské regionálne majstrovstvá
Tieto majstrovstvá môžu byť organizované každoročne. Ide napríklad o
Mediteránske, Balkánske, Dunajské, V4 a pod.
Môžu byť organizované v spojitosti s CVI 1* - CVI 3*.
701.11.

Juniorské majstrovstvá

FEI Juniorské majstrovstvá sveta pre:
Skupina
Jednotlivec muž a žena
Dvojica.
Tieto majstrovstvá môžu byť organizované každý druhý rok.
701.11.1. FEI Juniorské majstrovstvá Európy pre:
Skupina
Jednotlivec muž a žena
Dvojica.
Tieto majstrovstvá môžu byť organizované každý druhý rok.
701.11.2. FEI Juniorské regionálne majstrovstvá:
Tieto majstrovstvá môžu byť organizované každoročne. Ide napríklad o
Mediteránske, Balkánske, Dunajské, V4 a pod.
Môžu byť organizované v spojitosti s CVIJ 1* - CVIJ 2*.
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♦ Národné preteky
Súťaže sú jednokolové alebo dvojkolové. V prípade jednokolovej súťaže
jednotlivcov Seniorov 1. kolo môže podľa rozhodnutia SVK pozostávať:
- povinná a voľná zostava alebo
- povinná, technická a voľná zostava
Súťaž skupín je zatriedená do kategórie Seniori, Juniori, Mladšie Deti
Súťaž jednotlivcov je zatriedená do kategórie Seniori, Juniori, Staršie Deti, Mladšie
deti.
Súťaž dvojíc je samostatná kategória bez obmedzenia veku.
Na Majstrovstvách Slovenska sa súťaží v kategóriách skupín Seniori, Juniori,
Mladšie deti, jednotlivci Seniori, Juniori, Staršie deti, Mladšie deti a dvojice. Súťaže
jednotlivcov sú na Majstrovstvách Slovenska dvojkolové.

Článok 702.

SPÔSOBILOSŤ PRETEKÁROV

702.1. Veková spôsobilosť:
Jednotlivci od 16 rokov
Senior

Dvojice

od 16 rokov

Skupina

bez obmedzenia

Jednotlivci 14 - 18
Junior

Deti

Dvojice

14 - 18

Skupina

do 18 rokov

Jednotlivci 12 - 14

♦ veková spôsobilosť na národných pretekoch
Jednotlivci od 15 rokov
Senior
Skupina
Junior
Staršie Deti

bez obmedzenia

Jednotlivci 12 - 18
Skupina

do 18 rokov

Jednotlivci 9 - 12 rokov
Jednotlivci do 9 rokov

Mladšie Deti
Skupina

do 9 rokov
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Dvojice

bez obmedzenia

702.2. Štartovacie možnosti:
702.2.1.
702.2.2.
702.2.3.
702.2.4.

702.2.5.
702.2.6.
702.2.7.

Pretekár môže štartovať iba raz ako jednotlivec na jedných pretekoch
Pretekár môže štartovať iba raz v jednej skupine na jedných pretekoch
Pretekár môže štartovať iba raz v jednej dvojici na jedných pretekoch
Cvičenec môže štartovať buď na seniorských alebo juniorských
majstrovstvách. Nesmie na oboch. Jedinou výnimkou je možnosť
jednotlivca juniora štartovať zároveň aj ako člen seniorskej skupiny a teda
sa zúčastniť dvoch majstrovstiev v jednom kalendárnom roku. V takomto
prípade pretekár môže štartovať max 2krát na daných pretekoch.
Na seniorských majstrovstvách môže cvičenec cvičiť vo všetkých
kategóriách.
Na juniorských majstrovstvách je povolené štartovať iba v dvoch
kategóriách.
Pretekár nesmie byť v jednej súťaži pretekárom i lonžérom.

♦ Štartovacie možnosti na národných pretekoch vrátane Majstrovstiev Slovenska
Pretekár môže štartovať iba raz:
- ako jednotlivec na jedných pretekoch
- v jednej skupine na jedných pretekoch
- v jednej dvojici na jedných pretekoch
- môže byť súčasne lonžérom i pretekárom v jednej súťaži
702.3. Registrácia
Všetky kone, pretekári a lonžéri súťažiaci na medzinárodných pretekoch, musia byť
registrovaní na FEI. Doklad o registrácii musí byť predložený na požiadať oficiálnej
osoby na ktoromkoľvek FEI voltížnom podujatí.

Národnosť
Záväzné sú Všeobecné pravidlá okrem nasledovného:
Na pretekoch CVI je možné aby skupina a dvojica pozostávala z pretekárov rôznej
národnosti.

Článok 703.

KVALIFIKÁCIA A CERTIFIKÁT SPÔSOBILOSTI

703.1. Kvalifikácia na FEI majstrovstvá
Za dodržanie kvalifikačných kritérií jednotlivcov a dvojíc je zodpovedná národná
federácia. Certifikát spôsobilosti ako dôkaz o splnených kritériách musí byť zaslaný
na FEI najneskôr spolu s definitívnymi prihláškami.
703.1.1.

FEI Majstrovstvá sveta (CH-M-V) a FEI Kontinentálne majstrovstvá
(CH-EU-V) pre seniorov

Kvalifikačné kritéria na každý z pretekov budú zverejnené na FEI webstránke
najneskôr 12 mesiacov pred termínov daných majstrovstiev.
10

Voltížne pravidlá

9. vydanie platné od 1.1. 2018

Podmienky musia byť splnené medzi 1. Januárom predchádzajúceho roku do
termínu definitívnej prihlášky daných majstrovstiev.
Skupiny nemajú žiadne kvalifikačné kritériá.
703.1.2.

FEI Majstrovstvá sveta (CH-M-V J) a FEI Kontinentálne majstrovstvá
(CH-EU-V J) pre juniorov

Kvalifikačné kritéria na každý z pretekov budú zverejnené na FEI webstránke
najneskôr 12 mesiacov pred termínov daných majstrovstiev.
Podmienky musia byť splnené medzi 1. Januárom predchádzajúceho roku do
termínu definitívnej prihlášky daných majstrovstiev.
Skupiny nemajú žiadne kvalifikačné kritériá.
703.1.3.

Kvalifikácia na CVI

Kvalifikačné kritéria jednotlivcov a dvojíc na CVI 2* a CVI 3* budú každoročne
zverejnené na FEI webstránke.
703.1.4.

Kvalifikácia na CVI Master Class

Jednotlivec musí splniť kvalifikačné kritéria na CVI 3*.

Článok 704.

POZVÁNKY

704.1. Pozvánky musia byť zaslané na národné federácie.
Rozpis musí obsahovať pozvané národné federácie.
704.2. Výška štartovných a iných poplatkov je na rozhodnutí organizačného výboru.

Článok 705.

PRIHLÁŠKY

Prihlásené počty súťažiacich a koní musia byť v súlade s rozpisom.
705.1. Všetci pozvaní či nominovaní pretekári musia byť prihlásený cez národnú
federáciu a akceptovaný OV. OV nemusí akceptovať akúkoľvek ďalšiu prihlášku.
705.2. V prípade, že NF prihlási viacej pretekárov ako povoľuje rozpis OV nemusí povoliť
štart.
705.3. V prípade, že NF prihlásila pretekára, ktorý sa pretekov zúčastniť nemôže, musí
bezodkladne informovať OV.
705.4. Pretekár, skupina, kôň, ktorý boli definitívne prihlásený a nedostavili sa na pretek
bez náležitého ospravedlnenia musia byť menovite uvedený v reporte
zahraničného rozhodcu /technického delegáta.
705.5. Pretekárovi, ktorý sa odhlási po termíne definitívnej prihlášky alebo sa nedostaví
na preteky budú účtované náklady OV spojené s jeho pôvodnou účasťou
(ustajnenie koňa, ubytovanie a pod.) ako následok neskorej odhlášky resp.
nedostavenie sa na pretek.
705.6. Prihlášky na CVI a CVIO
Definitívna prihláška musí byť zaslaná najneskôr 4 dni pred konaním sa pretekov.
Takáto prihláška reprezentuje definitívnu nominácia federácie na daný pretek. Zmeny
pretekárov alebo koní je možné uskutočniť v súlade s článkom 707.
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705.7. Prihlášky na FEI Majstrovstvá a Svetové jazdecké hry
Prihlášky na FEI Majstrovstvá a Svetové jazdecké hry musia byť uskutočnené
v súlade s FEI Všeobecnými pravidlami článok 116.2
705.7.1.

Počet pretekárov na Majstrovstvá (senior a junior) SJH

Skupina (vybraná z nominačnej prihlášky skupín)
1 skupina so 6 pretekármi, 1 lonžér, 1 kôň, plus 2 náhradný pretekári, 1 náhradný
kôň a 1 náhradný lonžér.
Jednotlivec (vybraná z nominačnej prihlášky jednotlivcov)
3 muži, 1 kôň a lonžér na každého pretekára, plus 1 náhradník muž, 1 náhradný kôň
a 1 náhradný lonžér.
3 ženy, 1 kôň a lonžér na každého pretekára, plus 1 náhradník ženy, 1 náhradný kôň
a 1 náhradný lonžér.
Dvojica (vybraná z nominačnej prihlášky dvojíc)
2 dvojice s 2 pretekármi, 1 kôň a lonžér na každú dvojicu, plus,1 náhradný kôň a 1
náhradný lonžér.
SJH: Maximálne dvaja náhradní lonžéri a kone na jednu federáciu celkovo. Počet
náhradných pretekárov je podlľa článku 705.7.1.
705.7.2.

Počet ďalších osôb pozvaných na majstrovstvá
1 šéf ekipy
1 národný tréner
1 veterinár
3 asistenti
1 ošetrovateľ na 3 kone

705.7.3.

Kôň štartujúci za viacero národných federácií musí byť uvedený na
prihláške každej z federácií s jasným označeným, ktorá federácia je za
koňa zodpovedná.

♦ Na národné preteky je nutné prihlasovať sa dostatočne vopred, minimálne
v termíne uvedenom v rozpise, organizátorovi pretekov a výpočtovému stredisku
SVP. Nedodržanie termínu má za následok sankciu zvýšenia štartovného poplatku
nenahlásených cvičencov i koní o 50% sumy štartovného poplatku.

Článok 706.

DEKLARÁCIA ŠTARTUJÚCICH

706.1. Šéf ekipy na majstrovstvách, šéf ekipy alebo lonžér na CVI musí deklarovať mená
všetkých 6 cvičencov skupiny, jednotlivcov, dvojíc, lonžérov, koní po veterinárnej
prehliadke a v termíne stanovenom OV. V prípade národného tímu je deklarácia po
povinnej zostave.
♦ Na národných pretekoch prebehne deklarácia aspoň 30 minút pred schôdzou.
Deklarovať štartujúcich je potrebné výpočtovému stredisku a organizátorovi.

Článok 707.

NÁHRADNÍCTVO

707.1. Na majstrovstvách je možné vymeniť dvoch pretekárov skupiny hodinu pred
začiatkom súťaže. Náhradní pretekári sú vybratí zo zoznamu náhradníkov pre
skupiny z definitívnej prihlášky.
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707.2. Na majstrovstvách môže byť jednotlivec nahradený náhradníkom z definitívnej
prihlášky hodinu pred začiatkom súťaže.
707.3. Na majstrovstvách môže byť lonžér a/alebo kôň nahradený lonžérom a/alebo
koňom (ktorý prešiel veterinárnou prehliadkou) hodinu pred začiatkom súťaže.
Lonžér I kôň musia byť uvedený v menovitej prihláške.
707.4. Akákoľvek z uvedených náhrad musí byť okamžite oznámená OV a OV musí
zmenu schváliť.
707.5. Na CVI je možné náhradníctvo jednu hodinu pred začiatkom danej súťaže. Kôň
môže byť nahradený iba koňom, ktorý úspešne absolvoval veterinárnu prehliadku.

Článok 708.

LOSOVANIE PORADIA

708.1. Skupiny
Mená všetkých štartujúcich koní v súťaži skupín sú umiestnené do nádoby (A).
Čísla zodpovedajúce počtu mien koní sú umiestnené do nádoby (B). Meno koňa je
vylosované z nádoby A a jeho štartové poradie z nádoby B. Rovnakým systémom
sa losujú všetky kone.
V prípade, že viacero skupín lonžuje jeden lonžér, musí byť medzi týmito skupinami
rozstup aspoň 3 koní. Toto bude zohľadnené pri losovaní a tieto skupiny budú
losované ako prvé.
Na CVI je možné losovanie počítačom. V prípade, že losovanie zabezpečuje
počítač meno koňa musí byť vybrané náhodne a štartová pozícia musí byť takisto
vybraná náhodne.
Druhé kolo na CVI je v reverznom poradí na základe výsledku z prvého kola.
708.2. Jednotlivci a dvojice
Pred samotným losovaním musí byť ujasnené poradie pretekárov na koni. V
prípade, že kôň štartuje v súťaži viackrát bude tento losovaný na začiatku a toľko
krát koľko krát v súťaži štartuje. Losovanie je vedené systémom ako pri skupinách.
V prípade, že kôň alebo lonžér štartujú v súťaži viac ako raz musí byť medzi nimi
pauza minimálne 6 koní pri jednotlivcoch a 3 kone pri dvojiciach. Výnimka z tohto
pravidla môže byť udelená organizačným výborom alebo hlavným rozhodcom
Na CVI je možné losovanie počítačom. V prípade, že losovanie zabezpečuje
počítač meno koňa musí byť vybrané náhodne a štartová pozícia musí byť takisto
vybraná náhodne.
Druhé kolo na CVI je v reverznom poradí na základe výsledku z prvého kola.
708.3. Losovanie poradia pre druhé kolo
708.3.1.

Majstrovstvá
Druhé kolo je v reverznom poradí na základe výsledku z prvého kola.
V druhom kole môže byť na koni iba jeden jednotlivec/skupina/ dvojica na
jeden štart.
V prípade, že kôň štartuje viac ako raz, alebo lonžér lonžuje viac ako
jedného koňa môže lonžér požiadať o jedného koňa medzi spornými
štartami. Ak je to možné horšie umiestnený kôň by mal štartovať skôr.

708.3.2.

na CVI:
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Štartové poradie druhého kola bude reverzným poradím prvého kola resp.
predchádzajúcej zostavy.
Na jeden štart môže na koni štartovať viac jednotlivcov a dvojíc. V tomto
prípade rozhodujúcim pre štartové poradie bude horšie umiestnený
pretekár, ktorý bude na koni štartovať ako prvý.
V prípade, že kôň štartuje viac ako raz, alebo lonžér lonžuje viac ako
jedného koňa môže lonžér požiadať o jedného koňa medzi spornými
štartami. Ak je to možné horšie umiestnený kôň by mal štartovať skôr
Na CV Masterclass bude štartové poradie druhého kola reverzným
poradím prvého kola resp. predchádzajúcej zostavy.

Článok 709.

LONŽÉR

709.1. Na pretekoch tvoria lonžér, kôň a cvičenci jednu pretekársku jednotku
709.2. Lonžér musí mať min.18r.,aby mohol lonžovať na medzinárodných pretekoch.
Horná veková hranica nie je určená.
709.3. Voči všeobecným pravidlám, sa zavádza: lonžér môže byť inej národnosti ako
národnosť k jednotlivca, dvojice či skupiny.
709.4. Lonžér môže vyhrať iba jednu medailu v každej súťaži šampionátu ( za najvyššie
dosiahnuté umiestnenie)

Článok 710.

ŠÉF EKIPY

710.1. Veková hranica minimálne 18 r.
710.2. Lonžér alebo národný tréner alebo cvičenec môžu pôsobiť ako šéf ekipy.
710.3. Šéf ekipy je zodpovedný za správanie sa svojich cvičencov počas podujatia. Oni a
ich národná federácia sú zodpovední za prípadné škody.
710.4. Šéf ekipy alebo ním poverená osoba musia byť ubytovaní spolu so svojimi junior
cvičencami.

KAPITOLA II

PRETEKY

Článok 711.

VŠEOBECNE

711.1. Počas cvičenia, kôň cvála na kruhu s priemerom min 15m, preferuje sa väčší.
711.2. Všetky zostavy musia byť zacvičené v správnom cvale ( nie v kontra cvale ).
711.3. Všetky zostavy vo všetkých kolách musia byť predvedené na tom istom koni s tým
istým lonžérom. Po začatí preteku, kôň ani lonžér už nemôžu byť vymenení.
711.4. Kôň sa nemôže použiť pre viac ako jednu skupinu a dvoch cvičencov v hociktorom
dni pretekov. Štyria jednotlivci sa počítajú ako jedna skupina. Jedna dvojica sa
počíta ako dvaja jednotlivci.
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711.5. Jednotlivé zostavy musia byť oddelené časovým intervalom min.30 minút.
711.6. V povinnej zostave cvičenci predvedú predpísané cviky.
711.7. Vo voľnej zostave majú cvičenci možnosť ukázať ich majstrovstvo. Vytvoria si
vlastné zostavy v rámci ich schopností, nápadov a originality.
711.8. Technická zostava pozostáva z 5 predpísaných cvikov a prídavných cvikov, ktoré
si cvičenec zvolí sám. Pretekár si určuje sekvencie a poradie technických cvikov
sám.
711.9. Povinná zostava sa do poručuje cvičiť s hudobným podkladom.
711.10.
Voľná a technická zostava sa musia cvičiť s hudobným podkladom.
711.11.
Hudby musia byť poskytnuté organizátorovi vo formáte požadovanom
organizátorom. Žiadne cviky ani tance na zemi nie sú povolené, ako následok za
nedodržanie tohto pravidla bude udelená Výstraha.

Článok 712.

TYPY PRETEKOV

712.1. Súťaž skupín
712.1.1.
712.1.2.

712.1.3.
712.1.4.

Skupina pozostáva z lonžéra, koňa a 6 cvičencov.
Všetci 6 cvičenci musia zacvičiť všetky zostavy. Ak povinnú cvičí menej
ako 6 ľudí, za všetky nepredvedené cviky je nula. Vo voľnej zostave sa
udelí zrážka za každého cvičenca, ktorý nepredvedie ani jeden cvik.( viď
smernica pre rozhodcov)
Súťaž skupín pozostáva z rôznych testov v jednom alebo dvoch kolách.
Viac detailov viď kapitolu VII

712.2. Súťaž jednotlivcov ♦ Senior, Junior, Staršie dieťa, Mladšie dieťa
712.2.1.
712.2.2.
712.2.3.

Jednotlivca sprevádza len lonžér a kôň.
Súťaž jednotlivcov pozostáva z rôznych testov v jednom alebo dvoch
kolách.
Detaily v kapitole IX.

712.3. Súťaž dvojíc
712.3.1.

Dvojica pozostáva z 2 cvičencov, lonžéra a koňa.
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Súťaž dvojíc 2* a viac pozostáva z voľnej zostavy v jednom alebo dvoch
kolách.
V súťaži dvojíc je povolené cvičenie zmiešaných dvojíc.
Detaily v kapitole X

712.4. ,, Súťaž tímov,,( tím = jednotlivci + skupina/dvojica )
712.4.1.
712.4.2.

Článok 713.

Súťaž tímov pozostáva z jedného kola voľnej zostavy.
Do finálovej známky každého tímu sa budú započítavať najlepšie výsledky
troch účastníkov, z ktorých jedna musí byť známka skupiny alebo dvojice,
podľa toho čo určuje rozpis.

DRESS CODE

713.1. Veterinárna prehliadka
Aby bolo predvádzanie povolené, predvádzač musí byť oblečený v uniforme
národnej federácie na šampionátoch a v klubovom oblečení alebo uniforme klubu
na pretekoch CVI.
713.2. Súťaženie
713.2.1.

Jednotlivci musia mať štartovné číslo od organizátora na pravej ruke alebo
pravej nohe. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok Výstrahu od
rozhodcu za stolom A alebo hlavného rozhodcu..
713.2.2. V skupinách, cvičenci musia mať číslo ( 1 až 6 ) na pravej ruke, pravej
nohe alebo chrbte. Čísla by mali byť vysoké 10 – 12cm, jasné a ľahko
viditeľné. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok Výstrahu od
rozhodcu za stolom A alebo hlavného rozhodcu..
713.2.3. Dresy skupín, jednotlivcov či dvojíc nesmú zakrývať pohyby pri cvičení a
ohrozovať bezpečnosť cvičencov v skupine. V žiadnom prípade nesmie
ohrozovať bezpečnosť cvičencov ani koňa.
713.2.4. Dres nesmie zakrývať tvar a líniu tela cvičenca počas cvičenia aby
neznemožňoval hodnotenie cviku.
713.2.5. Dres nesmie budiť dojem nahoty. V súťaži detí nesmie dres obsahovať
žiadne časti telovej látky okrem častí rúk a nôh, kde je telová látka
povolená.
Nohavice musia byť prichytené k chodidlám a sukňu je možné nosiť iba na
legínach alebo pančuchách.
713.2.6. Dres musí byť priliehavý a všetky jeho súčasti musia ostať prichytené k
telu cvičenca po celý čas. Dekoračné doplnky musia byť vyrobené z
mäkkých materiálov. Rekvizity sú striktne zakázané. (viď smernica pre
rozhodcov).
713.2.7. Iba obuv s mäkkou podrážkou je povolená.
713.2.8. Nohavice musia byť uchytené o chodidlo a sukne môžu byť len na
elastických nohaviciach či legínach.
713.2.9. Oblečenie lonžéra by malo harmonizovať s oblečením cvičencov.
713.2.10. Porušenie pravidiel v body 2.3. – 2.8. bude mať za následok zrážku zo
známky za umelecký dojem. Viď detaily v smernici pre rozhodcov.
713.2.11. Dresy v skupinách by mali vzbudzovať dojem uniformity alebo by mali na
seba nadväzovať v súlade s s umeleckým konceptom.
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713.3. Vyhlasovanie výsledkov
Aby sa cvičenci a lonžéri mohli zúčastniť slávnosti vyhlasovania výsledkov, musia
byť oblečení v drese národnej federácie na šampionátoch a v klubovom drese na
pretekoch CVI. Vhodná obuv so zatvorenou špičkou je povinná pre všetky
vyhodnotenia. Kone musia byť upravené ako na pretekoch, podľa článku 719. 2
(voltížny pás)

Článok 714.

POZDRAV

714.1. Pri každej zostave lonžér a cvičenec / cvičenci pozdravia rozhodcu A pred
cvičením a po ňom ako prejav zdvorilosti.
714.2. Vylúčenie za nepozdravenie je na zvážení rozhodcu A.
714.3. Rozhodca za stolíkom A, by mal potvrdiť pozdravenia.
714.4. V prípade, že nástup odchod a pozdrav sú ponechané na voľbu pretekára musia
byť dôstojné a v súlade s medzinárodnými pretekmi.
714.5. Hneď po opustení súťažného kruhu sa musia koňovi odopnúť vyväzováky.
Nedodržanie sa môže považovať za týranie koňa a bude udelené Varovanie
stewardom.
714.6. Okamžite po zazvoní by rozhodca pri stole A mal vstať a čakať na pozdrav čo je
ďalším signálom pretekárom, že povolenie na štart bolo udelené.

Článok 715.

SÚŤAŽNÁ ARÉNA

715.1. Podklad musí byť z mäkkého a pružného materiálu. Ak sa pretek koná v hale, jej
strop musí byť vo výške minimálne 5m. Publikum musí byť minimálne 11m od
stredu lonžovacieho kruhu. ( Na šampionátoch min. 14m )
715.2. Tréningová aréna musí spĺňať parameter vyššie uvedeného bodu, doporučuje sa
priestor s 3 či viac kruhmi. Na šampionátoch musia byť min.3 vnútorné kruhy
s minimálne 19 m diametrom. Preteká sa v hale, možnosť trénovať v hale musia
dostať všetci účastníci.
715.3. Musí byť tiež zabezpečená vhodná plocha na jazdenie v blízkosti súťažnej /
tréningovej haly v čase, keď sú voltížne arény otvorené pre tréningy.
715.4. Rozhodcovia sú umiestnení na 4 pódiách ( A,B, C, D) asi 50-60cm nad zemou z
dôvodu lepšieho pohľadu na arénu.
715.5. Rozhodcovský stolík by mal byť na CVI 11m od stredu lonžovacieho kruhu.
Publikum by malo byť v adekvátnej vzdialenosti od rozhodcov. Na Šampionáte
minimálne 14 m od stredu lonžovacieho kruhu.
715.6. Rozhodca A môže požadovať osobu obsluhujúcu časomieru vo veku min.18r, ktorá
bude sedieť vedľa neho.
715.7. Usporiadanie vchodu a východu môže byť iné ako je na vzorových obrázkoch
nižšie.
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ČAS / ZVONENIE

716.1. Do 30sekúd po zvonení hlavného rozhodcu sú lonžér a cvičenci povinní nastúpiť a
pozdraviť.
716.2. Pred začatím zostavy, kôň musí byť preklusaný po dobu, kým rozhodca A zazvoní
a tým dá povolenie na cvičenie. Prvý cvik zostavy musí byť predvedený do 30sek
po tomto signály,
716.3. Čas určený na zostavu sa začína v momente keď sa prvý voltižér dotkne
voltížneho pásu, koňa alebo podušky a končí uplynutím časového limitu.
Rozhodovanie končí keď sa posledný pretekár dotkne zeme po finálnom
odskočení.
Práve prebiehajúce cviky (statické, dynamické alebo odskočenie) v čase zvonenia
je možné dokočiť a budú sa zarátavať do známok za Techniku a Umelecký dojem.
Jedinou výnimkou je známka za umelecký dojem v Technickej zostave, viď
smernica pre rozhodcov.
Všetky cviky vrátane odskočenia po uplynutí časového limitu budú zohľadnené
v zmánke za Prevedenie (aj pády), ale nebudú zarátané do známky za Obtiažnosť
a Prevedenie. Jedinou výnimkou je známka za umelecký dojem v Technickej
zostave.
716.4. Maximálny povolený čas na jednotlivé zostavy je uvedený v Kapitole VII až X.
716.5. Zvonček používa rozhodca za stolíkom A na upozornenie cvičencov pri
nasledovných udalostiach:
716.5.1. dáva pokyn na vstup do arény ( hlavný kruh )
716.5.2. pred začatím zostavy, v súťaži jednotlivcov, ak na jednom koni štartuje
viac jednotlivcov, každý ďalší pokračuje hneď po ukončení zostavy
predchádzajúceho cvičenca ( teda nečaká na zvonenie, platí pri povinnej
zostave)
716.5.3. prerušenie zostavy s cieľom vyriešiť určitý problém s hudbou (hudba
nehrá a pod.)
716.5.4. zvončekom ohlasuje uplynutie povoleného času
716.5.5. dáva signál, ktorým poukazuje na zastavenie časomiery a hudby pri páde,
ak cvičenec nie je schopný okamžite pokračovať v cvičení. Zostava musí
pokračovať do 30sekúd od tohto signálu.
716.5.6. dáva znamenie na zastavenie cvičenca alebo zostavy v prípade, že kôň
sa správa nekorektne alebo kríva, je ťažko ovládateľný prípadne pre
ďalšie pokračovanie nebezpečný.
716.5.7. dáva znamenie na zastavenie cvičenca alebo zostavy pri
nepredvídateľných okolnostiach, akými je napr. oprava alebo
prispôsobenie voltížneho postroja alebo pri akejkoľvek inej situácii, ktorá
vyžaduje okamžitú pozornosť. Časomiera a hudba sa zastavia, zostava
však musí pokračovať do 30 sek po takomto prerušení.
716.5.8. časomiera sa spúšťa druhým dotykom cvičenca hmadla, koňa či podušky.
716.6. V prípade nejasností, rozhodca za stolíkom A môže komunikovať s lonžérom alebo
cvičencom.
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KAPITOLA III VOLTÍŽNY KOŇ
Článok 717.

VEK KOŇA

717.1. Na medzinárodných pretekoch môže štartovať kôň od 7 rokov vrátane.
♦ Na národných pretekoch môže štartovať kôň od 5 rokov vrátane.

Článok 718.

FEI PAS

Sa podľa Všeobecných predpisov a Veterinárnych pravidiel.

Článok 719.

VÝSTROJ VOLTÍŽNEHO KOŇA

719.1. Všetka výstroj musí byť použitá v stave, v akom bola vyrobená. Akékoľvek iná, ako
predpísaná, či inak upravená výstroj znamená vylúčenie.
719.2. Výstroj koňa na pretekárskom kruhu je nasledovná:
719.2.1. Hladké zubadlo s nie viac ako 2 spojeniami. Gumené krúžky sú povolené.
Ak sa použije celé nespojené gumené zubadlo, udidlo musí byť ohybné.
(Viď prílohu 1 a 2 a všetky udidlá podľa FEI drezúrnych pravidiel). Šírka
udidla by mala byť minimálne 14 mm, pre pony minimálne 10mm. Šírka
udidla je meraná v najširšom mieste pri krúžkoch alebo lícnych krúžkoch.
719.2.2. Dva vyväzováky (stále alebo pomocné oťaže nie sú povolené )
719.2.3. Voltížne hmadlá s pásom pod hmadlá. Použitie menšieho kúsku ovčej
kože pod hmadlá alebo pod pás s cieľom ochrániť kožu je povolené (pre
rozmery viď pbrázok nižšie). Hmadlá pozostávajú z dvoch rúčiek, dvoch
slučiek, na každej strane jedna. Malá stredná slučka z kože môže byť v
strede medzi vnútornými krajmi pravého a ľavého hmadla. Slučka by mala
byť obalená materiálom, ktorý chráni pred možným zranením.

1.
2.
3.
4.

Maximálna ???
Maximálna šírka hmadiel je 180 mm.
Maximálna vzdialenosť medzi rúčkami je 240 mm.
Maximálna veľkosť rúčky od vrchného bodu k najnižšiemu je 280 mm.
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Uvádzané rozmery sú maximálne, menšie rozmery sú akceptované
a tolerancia 20 mm je možná.
719.2.4.

Lonžka musí byť zapnutá do vnútorného krúžku zubadla ( nie okolo hlavy
alebo do vonkajšieho .
719.2.5. Bandáže a/alebo struháky sú dobrovoľné..
719.2.6. Ušane a štuple do uší sú povolené. Ušane nesmú byť pripnuté
k nánosníku.
719.2.7. Veľká chrbtová poduška je povinná a musí byť vyrobená z takého
materiálu, ktorý je vhodný a redukuje tlak voltižéra/voltižérov na konský
chrbát. Jedna gélová poduška naviac k chrbtovej poduške je povolená
719.2.8. Chrbtová poduška, ktorá môže byť skontrolovaná stevardom a /alebo
rozhodcom hocikedy, keď je na koni, musí byť nasledovných rozmerov:
• Max. 80cm od zadného okraja hmadla po koniec podušky
• Max.30cm od predného okraja hmadla smerom ku krku
• Max. 90cm od jedného boku k druhému, od najnižšieho bodu k
druhému. Pri meraní na koni, tolerancia do 3cm, teda max rozmer do
93cm
• Max 3cm hrubá vrátane poťahu
• Max. totálna dĺžka 1,10mm pričom nesmie byť viac ako 25cm 30 cm na
krčnej časti pred hmadlom.
719.2.9. Lonžovací nánosník (kapcán) je povolený s alebo bez udidla.
719.2.10. Hmadlá a podušky sa môžu vymieňať na jednotlivé zostavy
719.3. Stevard môže po opustení súťažnej arény okamžite skontrolovať zubadlo koňa a
akákoľvek odchýlka od povolených zubadiel znamená okamžité vylúčenie.
719.4. Postroj koňa v prípravnej aréne bude rovnaké ako v článku 719.2 s nasledujúcim
dodatkom:
• povolené sú pomocné oťaže
• double bridle je povolené na jazdenie
Vyväzováky nesmú byť zapnuté po dlhšiu ako nevyhnutnú dobu. Kôň sa musí
odopnúť a musí mu byť umožnený prirodzený pohyb pred tým ako sa vyviazanie
použije opäť.
719.5. Ktorýkoľvek z členov výpravy uvedený v definitívnej prihláške smie pracovať s
koňom ( napr. jazdiť, lonžovať atď.). Pri jazdení sa musí použiť správna obuv a
ochrana hlavy s trojbodovým systémom zapínania.
719.6. Identifikačné číslo
Po príchode na preteky obdrží každý kôň od organizátora identifikačné číslo, ktoré
bude mať po celú dobu pretekov. Číslo musí mať kôň na uzdečke pri každom
opustení boxu, či už počas tréningov, vodenia, alebo samotného súťaženia, a to
tak, že môže byť vždy identifikovaný rozhodcami, stevardmi, organizátormi. Pri
prvom upozornení na chýbajúce číslo bude udelené varovanie, pri opakovanej
chybe bude lonžérovi rozhodcovským zborom udelená Žltá karta.
♦ Na národných pretekoch kôň musí nosiť identifikačné číslo pridelené SJF.

Článok 720.

ZNEUŽITIE KOŇA, KONTROLA LIEKOV A ANTI-DOPING

Postupuje sa podľa Všeobecných pravidiel, Veterinárnych pravidiel, Anti-dopingových
a medicínskych pravidiel a Anti-dopingových pravidiel pre pretekárov.
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STRÁŽENIE STAJNÍ

Minimálna ochrana stajní, ako je definovaná vo veterinárnych pravidlách, je povinná na
všetkých medzinárodných pretekoch.

Článok 722.

VETERINÁRNA PREHLIADKA KONÍ

722.1. Pred prvou súťažou sa uskutoční veterinárna prehliadka koní, ktorej členovia sú
veterinárni delegát ( na šampionátoch je to veterinárna komisia ) a člen
rozhodcovského zboru, zväčša hlavný rozhodca podľa veterinárnych pravidiel.
722.2. Ktorýkoľvek z členov výpravy uvedený v definitívnej prihláške sme predviesť koňa.
722.3. Počas preteku má rozhodca A možnosť vykonať reinšpekciu, a v prípade
krívania alebo zlého stavu má právo koňa vylúčiť. ( platí aj na súťažnom kruhu )
722.4. Vylúčený kôň, ktorý súťaží aj v inej kategórii v ten istý alebo nasledujúci deň, musí
prejsť reinšpekciou v prítomnosti veterinárneho delegáta a člena rozhodcovského
zboru, zväčša v prítomnosti hlavného rozhodcu pred ďalšou súťažou- Ak je verdikt
reinšpekcie pozitívny, kôň smie pokračovať v súťaži.
722.5. Veterinárny delegát a / alebo šéf steward sú povinní upozorniť prezidenta
rozhodcovského zboru a rozhodcovi A (ak počas súťaže) na krívanie alebo zlý
zdravotný stav koňa spozorovaný v prípravnej aréne.

KAPITOLA IV
Článok 723.

OFICIÁLNE OSOBY
OFICIÁLNE OSOBY

723.1. Rozhodcovský zbor
723.1.1.

723.1.2.
723.1.3.

Na medzinárodných pretekoch musí rozhodcovský zbor pozostávať
minimálne zo 4 rozhodcov, s výnimkou CVI 1*- CVI J/CH1*, na ktorých
môže byť rozhodcovský zbor zložený z dvoch členov. Rozhodcovia sú
určení organizátorom preteku.
Na šampionátoch musí byť rozhodcovský zbor určený FEI
Hviezdičkové hodnotenie rozhodcov
FEI 4*
FEI 3*
FEI 2*
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Minimálne požiadavky

CVI1*

CVI2*

CVI J 1*

CVI J 1*

CVI CH 1*

CVI CH 1*

CVI3*/Masterclass

Seniorské Majstrovstvá

Juniorské Majstrovstvá
Kontinentálne majstrovstvá :

1 alebo 3
národní
alebo

1xFEI 2* a

1 národný
alebo FEI a
2 FEI 2* a 1
FEI 3*
rozhodcovia
Iba pre CVI (PRZ).
v Európe: Jeden FEI
3* musí byť
FEI 3*
zahraničný.
rozhodca
musí byť
zahraničný.
jeden FEI
3*
rozhodca

723.1.5.
723.1.6.
723.1.7.
723.1.8.
723.1.9.

2xFEI 3* a
1x FEI 4* (PRZ).

6 alebo 8 rozhodcov: 3xFEI 3* a
3xFEI 4* (PRZ) alebo 5xFEI 3* a
3xFEI 4* (PRZ)
Mastrovstvá sveta:

Iba na CVI v Európe: 8 rozhodcov: 5xFEI 3* (alebo 4*)
a 3xFEI 4* (PRZ)
2 z FEI 3* rozhodcov
a/alebo FEI 4* musí do 8 rozhodcov: 5xFEI 3* a 3xFEI
byť zahraničný.
4* (PRZ)
CVI mimo Európy:
Max 2 z jednej krajiny. Minimálne
Iba FEI 4* rozhodca 6 krajín
musí byť zahraničný.

Každý rozhodca musí mať prísediaceho pomocníka, ktorý hovorí a píše
rečou ako rozhodca (anglicky alebo francúzsky)
Rozhodca má právo priniesť si na šampionát vlastného prisediaceho
pomocníka (zapisovateľ), v takomto prípade sú náklady na cestovné
a ubytovanie hradené rozhodcom.
Náhradný rozhodca: Jeden náhradný rozhodca musí byť na šampionáte v
rezerve, určený FEI, pre prípad, že niektorý z rozhodcov nie je schopný z
nejakého dôvodu rozhodovať. Je prítomný na preteku nepretržite.
Prezident rozhodcovského zboru ( na šampionáte: spolu s technickým
delegátom ) rozhodne o umiestnení rozhodcov. Viď Smernica pre
rozhodcov. Stolíky rozhodcov sú pomenované A-H.
Rozhodca za stolíkom A má okrem rozhodovania aj ďalšie povinnosti, viď
článok 729.

♦ Na národných pretekoch sa rozhoduje v počte 4 rozhodcovia. Na Majstrovstvách
Slovenska je počet rozhodcov 6.
723.2. Zahraničný rozhodca
723.2.1.

Na šampionáty určí zahraničného rozhodcu FEI, ktorý je týmto
reprezentantom FEI.
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Predseda rozhodcovského zboru alebo jeho člen je považovaný za
zahraničného rozhodcu v prípade, že je inej národnosti ako organizátorská
krajina. Úlohou zahraničného rozhodcu je v mene FEI kontrolovať či
preteky prebiehajú v súlade s pravidlami a schváleným rozpisom.

723.3. Technický delegát
723.3.1.
723.3.2.

723.3.3.

Na šampionáty určí technického delegáta FEI.
Aby mohol byť pretek uskutočnený musí Technický delegát schváliť
technické a administratívne zorganizovanie preteku: pretekárskej haly,
tréningových priestorov, ubytovanie, ustajnenie a podmienky pre
stevardov.
Pokiaľ technický delegát nepodá správu rozhodcovskému zboru o
schválení technických a administratívnych vecí, jeho právomoc by mala
byť absolútna. Následne pokračuje technický delegát v dohliadaní nad
technickými vecami a administratívou preteku , radí a asistuje
rozhodcovskému zboru, veterinárnej komisii a organizačnému výboru.

♦ Na národných pretekoch plní hlavný rozhodca aj úlohu technického delegáta
723.4. Veterinárna komisia a FEI veterinárny delegát
723.4.1.
723.4.2.

Na šampionát FEI určí zahraničného veterinárneho delegáta, ktorý bude
súčasťou veterinárnej komisie. Ostatní členovia sú určení hosťujúcou
národnou federáciou/ organizačnou komisiou.
Na všetkých ďalších podujatiach je veterinárny delegát určený hosťujúcou
národnou federáciou alebo organizátorom.

723.5. Šéf Stevard
723.5.1.
723.5.2.
723.5.3.

723.5.4.
723.5.5.
723.5.6.

Šéf stevard je zodpovedný za organizáciu stevardov počas celého
podujatia
Šéf stevard musí zaručiť, že stráž maštalí je adekvátne zabezpečená
vzhľadom na typ preteku a že je k dispozícii dostatočné množstvo
stevardov.
Asistuje organizačnému výboru, rozhodcovskému zboru a technickému
delegátovi aby sa zabezpečil plynulý chod všetkých definovaných úloh
jednotlivých zložiek počas preteku, akými sú napríklad otvárací a
záverečný ceremoniál alebo akákoľvek iná požadovaná funkcia v preteku.
Na šampionáty FEI určí jedného ,,LEVEL III Stewarda,,. Dvaja ,,LEVEL I
Stewardi, musia byť dodatočne určení organizátorom.
Na pretekoch CVI 3* jeden stevard LEVEL II a jeden stevard LEVEL I
musia byť určení organizátorom.
Na CVI 2* a CVI1* jeden stevard LEVEL II musí byť určený
organizátorom.

723.6. Odvolacia komisia
723.6.1.
723.6.2.

Na všetkých CVI je odvolacia komisia dobrovoľná a môže byť určená
organizátorom.
Na FEI šampionátoch , FEI určí Predsedu odvolacej komisie
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723.7. Náklady
723.7.1.

723.7.2.

Organizačný výbor je zodpovedný za cestovné, stravné a ubytovacie
náklady pre rozhodcovský zbor, odvolaciu komisiu, veterinárnu komisiu
alebo FEI veterinárneho delegáta, technického delagáta a FEI Šéf
stevarda (viď článok 131 VP).
Musí byť ponúknutá denná odmena pre činovníkov pretekov zmienených
v bode 723.7.1. Odporúčaná minimálna hodnota na deň je 100,- euro. Pre
odmenu veterinárnej komisie/delegáta viď FEI Veterinárne predpisy

♦ Na národných pretekoch sa odmeňovanie rozhodcov riadi aktuálnom
smernicou SJF
723.8. Preprava počas preteku
723.8.1.

Ak si to situácia vyžaduje OV je povinný zabezpečiť transport činovníkov.

723.9. Konflikt záujmov – všeobecne
FEI vyžaduje aby všetci tí, ktorí sú funkcionármi v jazdeckom športe podriadili
svoje správanie Kódexu správania sa FEI činovníkov (officials). viď Všeobecné
pravidlá a Konfliktu záujmov definovaný týmito voltížnymi pravidlami.
723.9.1.

Konflik záujmov – voltížny tréner/kouč – všetci činovníci
Po príchode do miesta konania pretekov sa musí predchádzať
akémukoľvek trénovanie cvičencov, kde tréner/kouč vystupuje v role
činovníka (FEI Officials).
FEI funkcionár nesmie vystupovať v akéjkoľvek inej funkcii na danom
preteku. Mimoriadne povolenie môže byť udelené FEI na základe žiadosti
Organizačného výboru zaslanej na FEI minimálne 3 mesiace pred
konaním preteku a musí byť uvedený jasný dôvod. FEI takúto výnimku
môže a nemusí udeliť. Rozhodnutie FEI je finálne.
FEI rozhodca členovia odvolacej komisie nesmú trénovať pretekárov, ktorí
pretekajú na šampionáte, na ktorý boli títo funkcionári nominovaní, a to
v tom istom roku, počínajúc 1. januárom roku, v ktorom sa daný šampionár
kona až do záveru šampionátu.

723.10.
Zdravotná služba
723.10.1. Viď FEI Všeobecné pravidlá, článok 109.10.1.
♦ Na národných pretekoch je potrebné sa riadiť smernicou SJF. Prítomnosť
sanitky na pretekoch je povinná. ♦
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KAPITOLA V
Článok 724.

CEREMÓNIE, CENY A NÁKLADY
NÁKLADY A VÝSADY

724.1. CVI
Viď Všeobecné pravidlá
724.2. FEI Majstrovstvá
724.2.1.
724.2.2.

724.2.3.

Článok 725.

NF sú zodpovedné za náklady na prepravu svojho vedúceho ekipy,
súťažiacich, ošetrovateľov a koní, lonžérov, veterinára a dvoch členov
doprovodu na miesto majstrovstiev a CVI0 a späť.
Pre organizačné výbory platí to isté ako v článku o CVI, ale s nasledujúcim
minimom:
• ustajnenie a kŕmenie pre kone
• možnosti ubytovania pre ošetrovateľov v bezprostrednej blízkosti
maštalí
• možnosť stravovania pre všetky prihlásené osoby, buď na mieste
súťaži alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
• ak sa ubytovanie poskytuje zdarma, potom primerané ubytovanie
zabezpečiť alebo doručiť s uvedením jeho ceny v rozpise
• spoločné ubytovanie je neprípustné
• riadiť sa všeobecnými pravidlami
• sprostredkovateľské a veterinárne poplatky za vstup a opustenie
hraníc usporiadateľskej krajiny a/alebo miesta súťaží zabezpečuje a
platí OV.
• ak nie je ubytovanie a strava poskytované zdarma, musia byť poplatky
v rozpise jasne uvedené. Doporučujú sa rozumné ceny.
Výhody sa priznávajú jeden deň pred, alebo jeden deň po pretekoch alebo
majstrovstvách.

CENY

725.1. Na všetkých pretekoch by mali obdržať ceny minimálne prvé 4 skupiny a prvých 5
jednotlivcov/dvojíc s lonžérmi. Ostatní pretekári by mali dostať malý suvenír.
Lonžéri a kone najlepších jednotlivcov musia obdržať cenu alebo stužku.
725.2. Na FEI Majstrovstvách a Svetových jazdeckých hrách obdržia prvý traja
umiestnení medaile v súťaži:
• Jednotlivec žena s lonžérom
• Jednotlivec muž s lonžérom
• Skupina s lonžérom
• Dvojica s lonžérom
725.3. Na šampionáte môže lonžér získať iba jednu medailu v danej súťaži (tú s vyšším
umiestnením) – viď článok 709.
Navyše vecné ceny a stužky pre každého súťažiaceho s lonžérom umiestneného na
prvých štyroch miestach.
Minimálna účasť na vyhodnotení: 5 jednotlivcov žien/mužov, 5 dvojíc a 3 skupiny.
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Účasť na vyhodnotení je povinná. V prípade porušenia stráca jednotlivec/dvojica/skupina
klasifikáciu. Výnimka z neúčasti na vyhodnotení môže byť udelená iba hlavným
rozhodcom alebo technickým delegátom. (toto ustanovenie sa týka i CVI)

Článok 726.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV – DEKORÁCIA

726.1. Vyhlásenie výsledkov má mať dôstojný priebeh, uskutočniť sa na kolbisku s
maximálnou obradnosťou.
726.2. Účasť na vyhlásení výsledkov je povinná pre všetkých pretekárov. Neúčasť má za
následok stratu klasifikácie (stužka, plaketa, peňažná odmena, vecná cena)
Výnimku môže udeliť Prezident rozhodcovského zboru, technický delegát alebo
rozhodca A v danej súťaži.
726.3. Oblečenie a výstroj koňa viď čl. 713
726.4. Víťazná konská deka má byť nosená počas celého vyhlasovania výsledkov.
726.5. Stužka pre koňa sa nasadí na uzdečku ešte pred samotným vyhlasovaním.
726.6. Prezident rozhodcovského zboru alebo rozhodca A sa má vyhlásenia výsledkov
zúčastniť a v prípade potreby usmerniť priebeh vyhodnotenia.
726.7. Nevhodné správanie môže mať za následok udelenie žltej karty. Veľmi nevhodné
správanie na vyhlasovaní výsledkov bude reportované na právne oddelenie FEI na
ďalšie riešenie. Viď všeobecné pravidlá.
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SANKCIE
ŽLTÁ KARTA

727.1. V prípade nevhodného správania ku koňom, k akejkoľvek oficiálnej osobe alebo
akékoľvek narušovanie podujatia má Predseda zboru rozhodcov, predseda
odvolacej komisie a šéf stevard právo udeliť Žlté karty. Viď “VP”.
727.2. Jazdenie bez prilby a vhodného jazdeckého oblečenia bude mať za následok
obdržanie žltej karty.
727.3. Nezodpovedajúce chovanie počas vyhodnotenia bude potrestané udelením žltej
karty.

Článok 728.

NEPOVOLENÁ ASISTENCIA

728.1. Akákoľvek fyzická pomoc prostredníctvom vstúpenia na pretekársky kruh skôr ako
pretekári dokončia svoje zostavy a predpísaným úkonom opustia arénu sa
považuje za nepovolenú asistenciu.
728.2. V súťaži jednotlivcov počas zostavy žiadna ďalšia osoba okrem lonžéra nemá
prístup na štartový kruh. Každý ďalší pretekár na rovnakom koni môže nabehnúť
na kruh až po odskočení predchádzajúceho pretekára. Skoršie nabehnutie na kruh
znamená nepovolenú asistenciu pre „nabehnutého“ pretekára.

Článok 729.

ELIMINÁCIA

729.1. Eliminácia znamená, že daný pretekár a kôň nemôže ďalej pokračovať v danej
súťaži.
729.2. Počas súťaže - V prípade nasledovného musí rozhodca A pretekára a

koňa eliminovať z danej súťaže:
729.2.1.
729.2.2.
729.2.3.
729.2.4.
729.2.5.

Začiatok zostavy dotykom rúčok, koňa či plstenky bez povolenia rozhodcu
Iná výstroj ako predpisujú pravidlá v čl .719
Náskok na koňa po prerušení bez dovolenia rozhodcu
Pretekár alebo kôň opustia arénu bez povolenia alebo vstúpia do arény
bez povolenia
Nehoda pretekára alebo koňa, ktorá mu znemožňuje pokračovať v súťaži,
okrem nehody v skupinách členovi skupiny.

729.3. Eliminácie na základe rozhodnutia rozhodcu A:
729.3.1.
729.3.2.
729.3.3.
729.3.4.
729.3.5.
729.3.6.
729.3.7.

Nenastúpenie na štartový kruh v limite 30 sekúnd od odzvonenia
Čakanie dlhšie ako 30 sekúnd na začiatok zostavy po súhlasnom
odzvonení klusového kolečka
Každá fyzická nepovolená asistencia
Neposlušnosť koňa počas zostavy – eiliminácia pretekára alebo
pretekárov na danom koni
Neposlušnosť koňa pred alebo po predvedení zostavy – eliminácia
všetkých cvičencov na danom koni v danom štarte
Čakanie dlhšie ako 30 sekúnd po prerušení spôsobenom pádom všetkých
pretekárov (viď čl. 716.5.7)
Kôň krváca na boku, nose alebo papuli alebo je kôň zranený po
neprimeranom použití biča. V prípade menšieho množstva krvi v papuli,
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ktoré bolo spôsobené tým, že sa kôň sám hryzol môže rozhodca povoliť
ošetrenie a povoliť pokračovanie v súťaži.
729.3.8. Čakanie dlhšie ako 30 sekúnd potom, čo bola zostava prerušená
neočakávanou udalosťou a hlavný rozhodca udelil právo v zostave
pokračovať (viď 716.5.6)
729.3.9. V prípade, že rozhodca A má za to, že pretekár alebo kôň nie sú
pripravení súťaž dokončiť
729.3.10. Prekročenie časového limitu a zdržanie sa na koni po odzvonení dlhšie
ako 10 sekúnd
729.3.11. V opodstatnených prípadoch môže rozhodca A prerušiť súťaž a poradiť sa
s členmi rozhodcovského zboru.

Článok 730.

DISKVALIFIKÁCIA

730.1. Diskvalifikácia znamená, že pretekár a jeho kôň alebo kone sú diskvalifikované z
celej súťaže alebo z celého preteku. Diskvalifikácia môže byť tiež retroaktívna.
730.2. Rozhodcovský zbor môže udeliť diskvalifikáciu v nasledovných

prípadoch:
730.2.1.
730.2.2.
730.2.3.
730.2.4.
730.2.5.

Zahrievanie koňa v aréne bez povolenia Rozhodcovského zboru
Všetky prípady ubližovania koňovi, ktorú sú nahlásené predsedovi
rozhodcovského zboru členom rozhodcovského zboru, členom odvolacej
komisie alebo stevardom.
Všetky prípade uvedené vo veterinárnych pravidlách
Krvácanie koňa z boku, úst alebo nosa či iné zjavne nevhodné používanie
biča. V prípade drobného krváca z úst spôsobeného kusnutím do jazyka je
na rozhodnutí oficiálne osoby povolenie štartu.
Neregistrovaný pretekár, lonžér či kôň na FEI (viď “VP” čl. 113)

KAPITOLA VII ZNÁMKOVANIE
Článok 731.

VŠEOBECNE

731.1. Každá zostava obdrží štyri známky na základe požiadaviek každého jedného testu.
731.2. Povinná zostava
Známka
A
B
C
D

Známka za koňa
Cviky
Cviky
Cviky

Koeficient
25%
25%
25%
25%

731.3. Voľná zostava
Známka
A
Známka za koňa
B
Technika
C
Umelecký dojem

Koeficient
25%
25%
25%
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Technika

25%

731.4. Technická zostava
Známka
A
B
C
D

Známka za koňa
Cviky
Umelecký dojem
Cviky

Koeficient
25%
25%
25%
25%

731.5. V prípade, že rozhodcovský zbor je zložený zo 4 rozhodcov každý udeľuje jednu
známku.
731.6. Ak rozhodcovský zbor pozostáva z viacej ako 4 rozhodcov, 4 známky budú
udelené dvakrát. Priemer dvakrát udelenej známky bude uverejnený na
výsledkovej listine. Popis Rozhodcovského zboru tvorí prílohu Smernice pre
rozhodcov.

Článok 732.

ZNÁMKOVANIE

732.1. Maximálna známka je 10. Desatiny sú povolené
732.2. Nasledovné hodnoty platia pre všetky známky
10 - výborne
9 - veľmi dobre
8 - dobre
7 - dosť dobre
6 - uspokojivo
5 - dostatočne
4 - nedostatočne
3 - dosť zle
2 - zle
1 - veľmi zle
0 - neprevedený cvik alebo výsledok zrážok
732.3. Výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

Článok 733.

ZNÁMKA ZA KOŇA

733.1. Rozhodovanie koňa začína jeho nástupom do arény a končí finálnym odskokom.
733.2. V prípade, že je na koni viacej ako jeden cvičenec/dvojica posúdenie nástupu a
úklonu a klusového kolečka bude zohľadnené v známke za koňa všetkých
štartujúcich.
733.3. Pre kritéria rozhodovania známky za koňa viď Smernicu pre rozhodcov
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ZNÁMKA ZA CVIKY

734.1. Povinná zostava - Každý predpísaný cvik obdrží známku.
734.2. V techcnická zostava – každý predpícaný cvik obdrží známku. Prevedenie
ostatných cvikov bude známkované samostatne. Rozhodovanie Prevedenia sa
začína v momente keď sa voltižér dotkne voltížneho pásu, koňa alebo podušky
a končí keď sa pretekár dotkne zeme po finálnom odskočení., viď čl 716.3
734.3. Pre kritéria rozhodovania známky za cviky viď Smernicu pre rozhodcov

Článok 735.

ZNÁMKA ZA TECHNIKU

735.1. V známke za techniku je zohľadnená obťiažnosť zostavy (ak je kritériom zostavy) a
technické prevedenie cvikov voľnej zostavy.
735.2. Čas určený na zostavu sa začína v momente ak sa prvý voltižér dotkne voltížneho
pásu, koňa alebo podušky a končí uplynutím časového limitu.
735.3. Rozhodovanie končí keď sa posledný pretekár dotkne zeme po finálnom
odskočení.
735.4. Pre kritéria rozhodovania známky za techniku viď Smernicu pre rozhodcov

Článok 736.

ZNÁMKA ZA UMELECKÝ DOJEM

736.1. V známke za Umelecký dojem je zohľadnená choreografia štruktúra zostavy.
736.2. Rozhodovanie sa začína v momente ak sa prvý voltižér dotkne voltížneho pásu,
koňa alebo podušky a končí uplynutím časového limitu. Jediná výnimka z tohto
pravidla je známka za umelecký dojem v technickej zostave (viď smernica).
736.3. Pre kritéria rozhodovania známky za Umelecký dojem viď Smernicu pre rozhodcov.

Článok 737.

ROZHODCOVSKÉ LISTINY

737.1. Rozhodca udelí známku podľa toho aké rozhodcovské listiny obdrží na danú
zostavu.
737.2. Akákoľvek oprava známky musí byť vykonaná iba rozhodcom a jasne
identifikovaná.
737.3. Na listinách sa nachádza tiež priestor na poznámky, ktoré by mal rozhodca
využívať na zdôvodnenie svojho hodnotenia. V prípade známky 5 a nižšie je veľmi
doporučované zdôvodnenie uvádzať.
737.4. Originály rozhodcovských listín sú po pretekoch distribuované pretekárom.
737.5. Výpočtové stredisko je povinné uchovávať kópie týchto listín po dobu jedného
roku.
737.6. Všetky rozhodcovské listiny je možné nájsť a stiahnuť na FEI webstránke.

KAPITOLA VIII.
Článok 738.

SÚŤAŽ SKUPÍN
KOLÁ

738.1. Súťaž skupín pozostáva z dvoch kôl. Na CVI 1* je druhé kolo dobrovoľné. Prvé
kolo je kvalifikačné a druhé finálové.
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738.2. Súťaž skupín pozostáva z nasledujúcich zostáv:

Zostava 1

Kvalifikácia do
2. kola
Zostava 3

Zostava 2

Povinná Test 1 Voľná test 1

Voľná test 1

Povinná Test 2 Voľná test 2

Druhé kolo
podľa rozpisu

Voľná test 2

Povinná Test 3 Voľná test 2

Druhé kolo
podľa rozpisu

Voľná test 2

Majstrovstvá Povinná Test 3 Voľná test 2

12 najlepších
skupín

Voľná test 2

CVIJ 1*

Povinná Test 1 Voľná test 1

Druhé kolo
dobrovoľné

Voľná test 1

Povinná Test 2 Voľná test 1

Druhé kolo
podľa rozpisu

Voľná test 1

Majstrovstvá Povinná Test 2 Voľná test 1

12 najlepších
skupín

Voľná test 1

CVI 2*
CVI 3*

Junior

2. kolo

Druhé kolo
dobrovoľné

CVI 1*

Senior

1. kolo

CVIJ 2*

♦ Mladšie deti - skupiny
Povinná Test 1 Voľná test 1
Mladšie SVP
deti
Majstrovstvá Povinná Test 1 Voľná test 1

*) 12 najlepších skupín z prvého kola, číslo môže byť zvýšené po zvážení poroty.
♦ Na národných súťažiach je súťaž skupín jednokolová (rovnako pre preteky SVP
i majstrovstvá Slovenska). Voľná zostava na majstrovstvách Slovenska prebehne
v reverznom poradí výsledkov povinnej zostavy.
V prípade, že sa skupina kvalifikovaná do druhého kola odhlási zo súťaže minimálne
hodinu pred začatím druhého kola, prvá skupina pod čiarou môže odstúpenú skupinu
nahradiť na základe schválenia predsedu rozhodcovského zboru alebo organizátora.
V prípade, že časový limit (1 hodine pred začiatkom súťaže) nebude dodržaný, nie je
možné nahradenie odstúpenej skupiny.
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POVINNÉ ZOSTAVY SKUPÍN

739.1. Cviky povinnej zostavy a ich prevedenie naskočenie a odskočenie sú popísané
v Smernici pre rozhodcov. Začína cvičenec s číslom jedna, pokračuje cvičenec s
číslom dva atď. Limit na povinnú zostavu je 6 minút.
739.2. Povinná zostava TEST1, ♦ Mladšie deti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naskočnenie, ♦ nehodnotí sa
Základný sed
Váha, ♦ lastovička
Stoj
Zášvih s nohami spolu
Polovičný mlyn
Spätný zášvih, nohy otvorené, nasleduje odskok dnu.

739.3. Povinná zostava TEST 2, ♦ Juniori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naskočenie
Základný sed
Váha
Mlyn
Strih tam
Strih späť
Stoj
Odskočenie zo sedu obkročmo dnu

739.4. Povinná zostava TEST 3, ♦ Seniori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naskočenie
Váha
Mlyn
Strih tam
Strih späť
Stoj
Prvá časť odskočenia do sedu bokom (prednožkou návrat do sedu obkročmo )
Odskočenie von zo sedu obkročmo.

♦ Na národných pretekoch si cvičenci v každej z kategórii môžu vybrať či budú
zostavy predvádzať v kroku alebo v cvale. Cviky predvedené v kroku sa hodnotia
polovičnou známkou a to aj známka za koňa.

Článok 740.

VOĽNÉ ZOSTAVY SKUPÍN

740.1. Každý cvičenec musí predviesť aspoň jeden cvik.
Najviac traja voltižéri môžu byť na koni v jednom čase. Minimálne 2 cvičenci musia
ostať v kontakte s koňom, v opačnom prípade sa tieto cviky nebudú počítať.
Voľná zostava pozostáva zo statických a dynamických cvikov. Statický cvik musí
byť podržaný najmenej na 3 cvalové skoky.
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Dynamický cvik by sa mal započítať do stupňa obtiažnosti vtedy, ak v jeho
prevedení dôjde k zmene ťažiska cvičenca, vykonávajúceho dynamický cvik, a je
premiestnené inam ako je smer pôsobenia gravitačnej sily.
Naskočenia a odskočenia s dopomocou zo zeme obdržia zrážku. (viď smernica pre
rozhodcov).
740.2. Časový limit je 4 minúty.
740.3. Skupiny- voľná zostava TEST1, ♦ Juniori, ♦ Mladšie deti (v kroku)
Zostava môže obsahovať cviky jednotlivca, dvojice a trojice s maximálnym počtom
statických trojíc - 6. Započítavať sa bude 20 najlepších cvikov.
740.4. Skupiny - voľná zostava TEST 2, ♦ Seniori
Zostava môže obsahovať cviky jednotlivca, dvojice a trojice, pričom sa počíta 25
najlepších cvikov.

Článok 741.

HODNOTENIE SÚŤAŽÍ SKUPÍN

741.1. Skupiny- povinná zostava
1. známka za ,, koňa,,
2. tri známky za cvičenie
Všetky známky všetkých 6 cvičencov sa sčítajú a vydelia 6. Suma týchto známok sa
vydelí počtom cvikov.
741.2. Skupiny- voľná zostava
1. známka za ,,koňa,,
2. dve známky za ,, technické prevedenie,,
3. známka za ,, umelecký dojem,,
741.3. Technika
1. Na CVI 1* ( Junior a Senior ) známka za techniku predstavuje iba prevedenie
cvikov voľnej zostavy.
2. Na CVI 2* a viac hviezdičkových ( Junior a Senior ) je známka za techniku
rozdelená do prevedenia (70%) a obtiažnosti (30%).
3. Prevedenie
a) Priemer zrážok za každý cvik a prechod je odčítaný od maximálnej známky
10
b) Zrážky za pády budú odčítané na konci (nerátajú sa do priemeru)
c) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.
4. Obtiažnosť- skupiny voľná zostava TEST 1
a) Cviky sa podľa svojej obtiažnosti delia do 3 skupín.
b) Len 20 cvikov s najvyšším stupňom obtiažnosti sa bude hodnotiť nasledovne
Ťažký cvik

(D) 0,5 bodu

Stredne ťažký cvik

(M) 0,3 bodu

Ľahký cvik

(E) 0,1 bodu
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c) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.
5. Obtiažnosť- skupiny voľná zostava TEST 2
a) Cviky sa podľa svojej obtiažnosti delia do 3 skupín.
b) Len 25 cvikov s najvyšším stupňom obtiažnosti sa bude hodnotiť nasledovne
Ťažký cvik

(D) 0,4 bodu

Stredne ťažký cvik

(M) 0,3 bodu

Ľahký cvik

(E) 0,1 bodu

c) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.
741.4. Umelecký dojem
a) Známka za umelecký dojem sa vo voľnej zostave delí na dve časti. Štruktúra
voľnej zostavy a Choreografia.
b) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.

Článok 742.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

742.1. Známky zo všetkých troch kôl sa spočítajú a vydelia 3.
742.2. Skupinám, ktoré sa nekvalifikovali do finálového kola, sa výsledná známka
vypočíta z dvoch známok z prvého kola a vydelí 2.
742.3. V prípade rovnosti rozhodne vyššia známka povinnej zostavy z prvého kola.

KAPITOLA IX. SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV
Článok 743.

SÚŤAŽNÉ KOLÁ

743.1. Súťaž jednotlivcov pozostáva z jedného alebo dvoch kôl. NA CVI/J/CH 1*, Junior
2* a deti 2* je druhé kolo dobrovoľné. Prvé kolo je kvalifikačné a druhé je finálové.
743.2. Súťaž jednotlivcov pozostáva z nasledujúcich zostáv.
1. kolo
Zostava
1

Senior

2. kolo
Kvalifikácia do
Zostava 2 2. kola

Zostava 3

Zostav
a4

CVI 1*

Povinná
Test 1

Voľná

Druhé kolo
dobrovoľné

Voľná

nie

CVI 2*

Povinná
Test 2

Voľná

Druhé kolo podľa
rozpisu
Voľná

nie

Povinná
Test 3

Technická Všetci

Voľná

nie

Povinná
Test 3

Voľná

Technická

nie

CVI 3*
Format A
CVI 3*
Format B

Všetci
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Majstrovst Povinná
vá
Test 3

Voľná

15 najlepších
jednotlivcov

Technická

Voľná

CVIJ 1*

Povinná
Test 1

Voľná

Druhé kolo
dobrovoľné

Voľná

nie

CVIJ 2*

Povinná
Test 2

Voľná

Druhé kolo podľa
rozpisu
Voľná

Majstrovst Povinná
vá
Test 2

Voľná

15 najlepších
jednotlivcov

Povinná
Test 2

Voľná

Povinná
CVICH 1* Test 1

Voľná

Druhé nie je

nie

nie

Povinná
CVICH 2* Test 2

Voľná

Druhé nie je

nie

nie

V prípade, že sa jednotlivec/jednotlivci kvalifikovaní do druhého kola odhlási zo súťaže
minimálne hodinu pred začatím druhého kola, ďalší pod čiarou môžu odstúpených
jednotlivcov nahradiť na základe schválenia predsedu rozhodcovského zboru alebo
organizátora. V prípade, že časový limit (1 hodine pred začiatkom súťaže) nebude
dodržaný, nie je možné nahradenie odstúpených jednotlivcov.
♦ Národné súťaže Slovenského Voltížneho Pohára sú jednokolové, dvojkolové sú
iba Majstrovstvá Slovenska.

Senior

Junior

Staršie
Deti

SVP

1. kolo

2. kolo

Zostav
Zostava 1 a 2
Zostava 3

Kvalifikácia
Zostav
do 2. kola
Zostava 3 a 4

Povinná
Test 3

Voľná Technická nie

nie

nie

Majstrov Povinná
stvá
Test 3

Voľná nie

Počty
podľa
rozpisu

Povinná
Test 2

Voľná nie

nie

nie

nie

Majstrov Povinná
stvá
Test 2

Voľná nie

Počty
podľa
rozpisu

Povinná
Test 2

Voľná

Povinná
Test 2

Voľná nie

nie

nie

nie

Voľná nie

Počty
podľa
rozpisu

Povinná
Test 2

Voľná

SVP

SVP

Majstrov Povinná
stvá
Test 2

Technická nie
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Mladšie
Deti

SVP

Povinná
Test 1

Mladšie
Deti

Mastrov
stvá

Povinná
Test 1

Článok 744.

Voľná nie

nie

nie

Voľná nie

Počty
Povinná
podľa rozp. Test 1

nie
Voľná

JEDNOTLIVCI POVINNÉ ZOSTAVY

744.1. Cviky povinnej zostavy a ich prevedenie naskočenie a odskočenie sú popísané
v Smernici pre rozhodcov.
Všetci voltižéri, ktorí štartujú na jednom koni, nastupujú do arény spolu. Nikto iný
nesmie do arény vstúpiť. Všetci voltižéri musia nasledovať po sebe okamžite bez
čakania na zvonček. Povinná zostava nemá časový limit.
744.2. Povinná zostava TEST1, ♦ Mladšie deti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naskočnenie, ♦ Bez naskočenia
Základný sed
Váha, ♦ Lastovička
Stoj
Zášvih s nohami spolu
Polovičný mlyn
Spätný zášvih, nohy otvorené, nasleduje odskok dnu.

♦ Na národných pretekoch si môžu Mladšie deti vybrať či predvedú cviky povinnej
zostavy v kroku alebo v cvale. Za cviky predvedené v kroku rozhodca udelí
polovičnú známku. V prípade väčšieho počtu cvikov v kroku bude i známka za koňa
polovičná.
744.3. Povinná zostava TEST 2, ♦ Juniori, Staršie deti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naskočenie
Základný sed
Váha
Mlyn
Strih tam
Strih späť
Stoj
Odskočenie zo sedu obkročmo dnu

♦ Na národných pretekoch si môžu Juniori aj Staršie deti vybrať či predvedú cviky
povinnej zostavy v kroku alebo v cvale. Za cviky predvedené v kroku rozhodca udelí
polovičnú známku. V prípade väčšieho počtu cvikov v kroku bude i známka za koňa
polovičná.
744.4. Povinná zostava TEST 3, ♦ Seniori
1. Naskočenie
2. Váha
3. Mlyn
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Strih tam
Strih späť
Stoj
Prvá časť odskočenia do sedu bokom
Odskočenie von zo sedu bokom (druhá čast odskočenia).

Článok 745.

VOĽNÉ ZOSTAVY JEDNOTLIVCOV

745.1. Voľná zostava sa skladá zo statických a dynamických cvikov. Statické cviky musia
byť predvedené na najmenej tri cvalové kroky.
Všetci voltižéri, ktorí štartujú na jednom koni, nastupujú do arény spolu.
Nikto iný nesmie do arény vstúpiť. Voľná zostava má časový limit 1 minútu.
♦ Na národných pretekoch si môžu Juniori i Staršie deti vybrať či predvedú cviky
voľnej zostavy v kroku alebo v cvale. Voľná zostava musí prebehnúť celá
v zvolenom tempe (nie je možné niektoré cviky predviesť v cvale a iné v kroku ako
je tomu pri povinnej zostave). Za zostavu predvedenú v kroku rozhodca udelí
polovičné známky a to aj polovičnú známku za koňa.

Článok 746.

TECHNICKÉ ZOSTAVY JEDNOTLIVCOV

746.1. Technická zostava pozostáva z piatich technických cvikov a je doplnená o cviky
voľnej zostavy, podľa výberu voltižéra. Technické cviky môžu byť predvedené v
ľubovoľnom poradí. Päť techncikých cvikov vyberá FEI voltížna komisia a sú
zverejnené na FEI web stránke.
746.2. Technické cviky sú z nasledovných kategórií pohybových zručností:
1. Rovnováha
2. Načasovanie / Koordinácia
3. Sila
4. Odraz
5. Pružnosť
746.3. Cviky sú popísané v smernici.
746.4. Voltížna komisia FEI môže zaviesť nové cviky technickej zostavy, ktoré budú
zverejnené na webovej stránke FEI minimálne 6 mesiacov vopred.
746.5. Všetci voltižéri, ktorí štartujú na jednom koni, nastupujú do arény spolu. Nikto iný
nesmie do arény vstúpiť.
746.6. Časový limit: 1 minúta.

Článok 747.

ZNÁMKOVANIE SÚŤAŽÍ JEDNOTLIVCOV

747.1. Povinná zostava
1. Známka za koňa
2. Tri známky za cvičenie
Sčítajú sa známky za cviky povinnej zostavy. Suma sa delí počtom cvikov.
747.2. Voľná zostava
1. Známka za koňa
2. Dve známky za techniku
3. Známka za umelecký dojem
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747.3. Technická zostava
1. Známka za koňa
2. Známka za cvičenie
Sčítajú sa známky za technické cviky (83,3%) a známka za prevedenie
ostatných cvikov (16,7), súčet sa delí šiestimi.
3. Známka za umelecký dojem
747.4. Známka za techniku
Na súťaži CVI 1* (Deti, Juniori a Seniori) známku za techniku reprezentuje iba
prevedenie cvikov voľnej zostavy.
Na súťaži CVI 2* a na vyšších súťažiach (Deti, Juniori a Seniori), známka za
techniku je rozdelená na prevedenie (70%) a obtiažnosť (30%).
♦ Na národných pretekoch je obtiažnosť vo voľnej zostave mladších detí,
starších detí, juniorov i seniorov hodnotená.
747.5. Prevedenie
a) Priemer zrážok za každý cvik a prechod je sťahovaný z maximálne možnej
známky 10.
Zrážky za pády budú odčítané na konci (nerátajú sa do priemeru)
b) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.
747.6. Obtiažnosť
a) Cviky sú rozdelené do štyroch stupňov podľa obtiažnosti.
b) Iba 10 cvikov s najvyšším stupňom obtiažnosti budú obodované nasledovne:
Rizikové cviky

(R)

1,3 bodu

Ťažké cviky

(D)

0,9 bodu

Stredne ťažké cviky (M)

0,4 bodu

Ľahké cviky

0,0 bodu

(E)

c) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.
747.7. Známka za umelecký dojem
Voľná zostava
a) Známka za umelecký dojem sa skladá z dvoch častí: štruktúra voľnej zostavy
a choreografia.
b) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.

Článok 748.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

748.1. V prípade 4 testov sa celkové známky z každého kola spočítajú a delia sa dvomi.
Konečná známka je priemerom známok z obidvoch kôl.
748.2. V prípade 3 testov sa spočítavajú známky za všetky tri zostavy a delia sa tromi.
748.3. V prípade 2 testov je známkou súčet známok z dvoch predvedených testov
vydelený dvomi.
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748.4. Na śampionáte sú známky z prvých dvoch testov sčítané a vydelené dvomi.
V druhom kole sú známky z finálových testov sčítané a vydelené dvomi. Výsledná
známka je priemer týchto dvoch kôl.
748.5. V prípade rovnosti na CVI/J/CH1* a CVI/J/CH2* rozhoduje vyššia známka za
povinnú zostavu v prvom kole, v prípade CVI3* rozhodne známka Technickej
zostavy.

KAPITOLA X.
Článok 749.

SÚŤAŽ DVOJÍC
KOLÁ

749.1. Na súťaži CVI 1* a CVIJ 1* je súťaž dvojíc jednokolová s dvomi zostavami.
749.2. Na všetkých ostatných súťažiach CVI pozostáva súťaž dvojíc z dvoch kôl. Prvé
kolo je kvalifikačné a druhé kolo finálové.
749.3. Súťaž dvojíc pozostáva z nasledujúcich zostáv:
1. kolo
Zostava 1

Senior

2. kolo
Zostava 2 Kvalifikácia do 2. kola

Zostava 2

CVI 1*

Povinná Test 1 Voľná

nie

CVI 2*

Voľná

nie

Druhé kolo podľa rozpisu Voľná

CVI 3*

Voľná

nie

Druhé kolo podľa rozpisu Voľná

Majstrovstvá Voľná

nie

12 najlepších dvojíc

Voľná

Povinná Test 1 Voľná

nie

nie

Voľná

nie

Druhé kolo podľa rozpisu Voľná

Majstrovstvá Voľná

nie

12 najlepších dvojíc

CVIJ 1*
Junior CVIJ 2*

nie

Voľná

♦ Na národných pretekoch je súťaž dvojíc jednokolová bez obmedzenia veku.
Dvojice si môžu vybrať či predvedú cviky voľnej zostavy v kroku alebo v cvale.
Voľná zostava musí prebehnúť celá v zvolenom tempe (nie je možné niektoré cviky
predviesť v cvale a iné v kroku ako je tomu pri povinnej zostave).
V prípade, že sa dvojica kvalifikovaná do druhého kola odhlási zo súťaže minimálne
hodinu pred začatím druhého kola, prvá dvojica pod čiarou môže odstúpenú dvojicu
nahradiť na základe schválenia predsedu rozhodcovského zboru alebo organizátora.
V prípade, že časový limit (1 hodine pred začiatkom súťaže) nebude dodržaný, nie je
možné nahradenie odstúpenej dvojice.

Článok 750.

POVINNÁ ZOSTAVA PRE DVOJICE1*

750.1. V súťažiach dvojíc 1* musia obidvaja voltižéri predviesť povinnú zostavu dvojíc v
prvom kole.
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Cviky povinnej zostavy a ich prevedenie naskočenie a odskočenie sú popísané
v Smernici pre rozhodcov.
Obidvaja voltižéri tvoriaci dvojicu vbiehajú na súťažný kruh spolu. Druhý voltižér
musí zacvičiť povinnú zostavu okamžite, bez čakania na zvonček.
Povinná zostava nie je časovo obmedzená.
750.2. Povinná zostava dvojíc (viď čl. 744.2)
1. Naskočnenie
2. Základný sed
3. Váha
4. Stoj
5. Zášvih s nohami spolu
6. Polovičný mlyn
7. Spätný zášvih, nohy otvorené, nasleduje odskok dnu.

Článok 751.

VOĽNÁ ZOSTAVA

751.1. Voľná zostava sa skladá zo statických a dynamických cvikov. Statické cviky musia
byť predvedené na najmenej tri cvalové kroky.
Všetci voltižéri, ktorí štartujú na jednom koni, nastupujú do arény spolu. Nikto iný
nesmie do arény vstúpiť.
751.2. Voľná zostava má časový limit juniori – 1 minúta a 30 sekúnd (jeden a pol minúty)
Voľná zostava má časový limit seniori – 2 minúty
♦ Na národných pretekoch je časový limit v súťaž 1 minúta a 30 sekúnd.

Článok 752.

ZNÁMKOVANIE DVOJÍC

752.1. Povinná zostava
1. Známka za koňa
2. Tri známky za cviky
Body za povinnú zostavu sa sčítajú. Súčet je delený počtom cvikov. Výsledok sa
delí dvomi.
752.2. Voľná zostava
1. Známka za koňa
2. Dve známky za techniku cvikov
3. Známka za umelecký dojem
752.3. Známka za techniku
Na súťaži CVI 1* (Juniori a Seniori) známku za techniku reprezentuje iba
prevedenie cvikov voľnej zostavy.
Na súťaži CVI 2* a na vyšších súťažiach (Juniori a Seniori), známka za techniku je
rozdelená na prevedenie (70%) a obtiažnosť (30%).
1. Prevedenie
a) Priemer zrážok za každý cvik a prechod je sťahovaný z maximálne možnej
známky 10.
Zrážky za pády budú odčítané na konci (nerátajú sa do priemeru)
b) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.
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2. Obtiažnosť
a) Cviky sú rozdelené do troch stupňov obtiažnosti.
b) Juniori
Len 10 cvikov s najvyšším stupňom obtiažnosti bude bodovaných nasledovne:
Ťažké cviky

(D)

1.0 bodu

Stredne ťažké cviky

(M)

0,5 bodu

Ľahké cviky

(E)

0,0 bodu

c) Seniori
Len 13 cvikov s najvyšším stupňom obtiažnosti bude bodovaných nasledovne:
Ťažké cviky

(D)

0,8 bodu

Stredne ťažké cviky

(M)

0,4 bodu

Ľahké cviky

(E)

0,0 bodu

d) Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.
♦ Na národných pretekoch sa v súťaži dvojíc do obtiažnosti ráta 10
najobťažnejších cvikov.
752.4. Známka za umelecký dojem
a) Známka za umelecký dojem je vo voľnej zostave zložená z dvoch častí:
štruktúra voľnej zostavy a choreografie.
b)Pre hodnotiace kritériá viď Smernice pre rozhodcov.

Článok 753.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

753.1. 1* Súťaž dvojíc:
Známka za dve zostavy sa sčítava a delí dvomi.
753.2. 2* a 3* Súťaže dvojíc:
Celkové známky z obidvoch kôl sa sčítajú a delia dvomi.
753.3. V prípade rovnosti rozhoduje najvyššia známka z prvej zostavy.
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PRÍLOHY
Príloha 1

Prípustné zubadlá

Šírka udidla by mala byť minimálne 14 mm, pre pony minimálne 10mm. Šírka udidla je
meraná v najširšom mieste pri krúžkoch alebo lícnych krúžkoch. (viď článok 719.2.1)
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Uzdečky

Nánosníky musia byť rovné.
Nánosníky vyrobené z iného materiálu ako z kože (usne) nie sú povolené. Koža, ovčia
koža alebo podobný materiál môžu byť použité na častiach uzdečky. Tento materiál
nesmie presiahnuť priemer 3 centimetre od líca koňa.
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Čestné odznaky FEI

Čestné odznaky pre jednotlivcov:
Čestné odznaky jednotlivcom sú udeľované na základe nasledovných kritérií:
Zlatý odznak:

3 zlaté medaile z FEI majstrovstiev sveta a/alebo kontinentálnych
majstrovstiev

Strieborný odznak: 3 medaile z FEI majstrovstiev sveta a/alebo kontinentálnych
majstrovstiev
Bronzový odznak: 2 medaile z FEI majstrovstiev sveta a/alebo kontinentálnych
majstrovstiev alebo
3x umiestnenie v TOP 5 na FEI majstrovstvách sveta a/alebo
kontinentálnych majstrovstvách alebo
5x umiestnenie v TOP10 na FEI majstrovstvách sveta a/alebo
kontinentálnych majstrovstvách
Aspoň jedno z vyššie uvedených umiestnení medailí musí byť dosiahnuté na seniorskej
úrovni.
Tieto odznaky môžu byť získané na seniorskom šampionáte v súťaži jednotlivcov a dvojíc.
Nomináciu zasiela na FEI národná federácia jednotlivca spolu s dôkazmi o dosiahnutých
výsledkoch.
Pre plné znenie viď článok 132 FEI Všeobecných pravidiel.
Čestné odznaky pre lonžérov:
Čestné odznaky pre lonžérov sú udeľované na základe nasledovných kritérií:
Zlatý odznak:

6 zlatých medailí z FEI majstrovstiev sveta a/alebo kontinentálnych
majstrovstiev

Strieborný odznak: 6 medailí z FEI majstrovstiev sveta a/alebo kontinentálnych
majstrovstiev
Bronzový odznak: 4 medaile z FEI majstrovstiev sveta a/alebo kontinentálnych
majstrovstiev alebo
6x umiestnenie v TOP 5 na FEI majstrovstvách sveta a/alebo
kontinentálnych majstrovstvách alebo
10x umiestnenie v TOP 10 na FEI majstrovstvách sveta a/alebo
kontinentálnych majstrovstvách
Aspoň jedno z vyššie uvedených umiestnení/medailí musí byť dosiahnuté na seniorskej
úrovni.
Tieto odznaky môžu byť získané na seniorskom šampionáte v súťaži jednotlivcov, dvojíc
a alebo v súťaži skupín.
Nomináciu zasiela na FEI národná federácia lonžéra spolu s dôkazmi o dosiahnutých
výsledkoch.
Pre plné znenie viď článok 132 FEI Všeobecných pravidiel.

45

