VYSVETĽUJÚCE DODATKY:

k Pravidlám FEI pre vytrvalostné jazdenie, 7. vydanie, nadobúdajúcim platnosť a účinnosť
dňom 1.1.2009

1. Čl. 804.2.4 – Výnimočné okolnosti
•
Takýmito okolnosťami sa obyčajne myslia vonkajšie vplyvy, ktoré môžu spôsobiť dočasné
prerušenie hladkého priebehu súťaže.
•
Krátkodobé poveternostné podmienky (prívalový dážď, ktorý spôsobí krátkodobé
zaplavenie, elektrické atmosférické rušivé vplyvy, potreba presmerovať jedno alebo
viacero kôl súťaže).
•
Nemožnosť prístupu ku kolu, resp. kolám trate, čo spôsobí omeškanie v dôsledku potreby
reorganizácie.
2. Čl. 804.3.4 – Katastrofické udalosti
•
Takýmito udalosťami sa obyčajne myslia vonkajšie vplyvy, ktoré spôsobia trvalé
prerušenie hladkého priebehu súťaže.
•
Dlhodobé poveternostné podmienky (prívalový dážď, ktorý spôsobí rozsiahle záplavy,
ktoré znemožnia prístup k miestu konania súťaže alebo k trati).
•
Bezpečnostné aspekty týkajúce sa bezpečnosti účastníkov, napr. vzbura / občianske
nepokoje, atď.
3. Čl. 806.1, 2, 5 – Čas a meranie času
•
Ak sa používajú ne-elektronické (počítačové) systémy časomiery, čas by mal byť meraný na
najbližšiu sekundu alebo jej časť, pričom by mala byť vytváraná a uchovávaná záložná
kópia, ktorá by mala byť podľa potreby aktualizovaná.
•
Všetky súčasti systému časomiery by mali byť pred štartom súťaže presné
a zosynchronizované.
•
V prípade používania počítačových systémov časomiery by mal byť každému jazdcovi
alebo zodpovednej osobe vydaný individuálny záznam o čase. V priebehu celej súťaže
musia byť vytvárané a uchovávané ďalšie záložné záznamy v elektronickej a/alebo
papierovej forme.
•
Všetky osoby obsluhujúce systémy časomiery by mali byť pred súťažou kompletne
zaškolené a mali by byť oboznámené so systémom, ktorý sa bude používať.
•
Musí fungovať presné meranie času na zaznamenanie prechodu jazdca/koňa cieľovou
čiarou kola/súťaže, času predvedenia, resp. predvedení na veterinárnu kontrolu a času
štartu do ďalšieho kola.
4. Čl. 807.6.4 – Povolená pomoc
•
Pomoc, ktorá je upresnená v rozpise, ktorý schválila FEI.
•
Pomoc, ktorú poskytuje OV pri prechádzaní cestných komunikácií.
•
Pomoc, ktorú poskytuje OV pri podávaní servisu koňom v prípadoch, keď členovia
servisného tímu jazdca nemajú povolený vstup na určité miesta.
•
Pomoc, ktorú poskytuje OV v súvislosti s elektronickými zariadeniami na sledovanie polohy.
5. Čl. 808.2 – Rozpis súťaže
•
Mali by byť uvedené informácie o všetkých poplatkoch, ktoré bude hradiť jazdec, resp. tím
v súvislosti s výdavkami navyše, ktoré môžu vzniknúť, napr. veterinárne ošetrenie,
podkováčske služby, atď.
•
Taktiež by mali byť uvedené informácie o importných/exportných podmienkach ako aj
o všetkých súvisiacich nákladoch.

•

Taktiež by mali byť uvedené informácie o všetkých daňových povinnostiach, ktoré sa môžu
vzťahovať na jazdca, ktorý na súťaži získa finančnú cenu.
6. Čl. 816 – Kvalifikačný postup
•
Všetci jazdci a kone, ktorí sa pred 1. januárom 2009 nezúčastňovali súťaží FEI musia
v plnom rozsahu splniť podmienky ustanovené v článku 816 pre kvalifikáciu nových koní
a jazdcov a pre kvalifikáciu v rámci hviezdového systému súťaží CEI.
•
Jazdci, ktorí sa zúčastňovali súťaží FEI pred 1. januárom 2009 môžu pokračovať podľa
nových pravidiel tak, že ich prvou * súťažou v roku 2009 môže byť súťaž o úroveň vyššie
nad ich najvyššou úspešne dokončenou súťažou z hľadiska dĺžky trate. Platí úspešne
dokončená dĺžka trate pred 1. januárom 2009 a nie * kategorizácia danej súťaže.
•
Kone, ktoré sa zúčasťňovali súťaží FEI pred 1. januárom 2009 môžu pokračovať podľa
nových pravidiel tak, že ich prvou * súťažou v roku 2009 môže byť súťaž o úroveň vyššie
nad ich najvyššou úspešne dokončenou súťažou z hľadiska dĺžky trate za obdobie
predchádzajúcich 24 mesiacov. Platí úspešne dokončená dĺžka trate pred 1. januárom 2009
a nie * kategorizácia danej súťaže.
7. Čl. 821.2.3 – Prostredie pri kontrolách
•
Kone, ktoré sú predvedené na veterinárnu kontrolu musia podľa pokynov postupovať
priamo od miesta, kde im bol zmeraný čas vstupu (timed in gate) do vyhradeného priestoru
na veterinárnu kontrolu (vet lane - klusová dráha na veterinárnu kontrolu), a to za
neustáleho pohybu vpred.
•
Nesmie byť vykonaný žiadny úkon v snahe zadržať koňa ani v snahe zabrániť tomuto
neustáleho pohybu vpred (pričom medzi tieto úkony patrí aj odklonenie sa od priameho
smeru pohybu k určenej klusovej dráhe, hlasový alebo iný pokyn na zastavenie).
•
Pískanie vo veterinárnej uzávere preto, aby sa kôň vymočil nie je povolené a považuje sa za
nedodržanie tohto článku a môže viesť k diskvalifikácii alebo inému disciplinárnemu
konaniu.
8. Čl. 822.6 – Postup pre udelenie ceny kondície
•
Ak je to možné, cena kondície by mala byť hodnotená v deň hlavnej súťaže.
•
Hoci to nie je povinné, mal by sa používať hodnotiaci formulár pre cenu kondície, ktorý
odporúča FEI.
•
Tento formulár je k dispozícii na stiahnutie z internetovej stránky FEI, a to buď ako
dokument formátu Word alebo ako tabuľka formátu Excel.
•
Ak sa nepoužijú kritériá, ktoré odporúča FEI, informácie o kritériách, ktoré sa použijú na
vyhodnotenie víťaza ceny kondície by mali byť pred začiatkom hodnotenia jednoznačne
oznámené všetkým, ktorí sa do súťaže o cenu kondície prihlásia.

