Všeobecná pravidla ČBS 2018
Tato všeobecná pravidla jsou platná od roku 2018 jako pravidla bezudidlového jezdectví
v České republice pod záštitou Českého bezudidlového spolku.
Pravidla jsou inspirována pravidly WRC, ČJF a FEI, nejsou ale jejich opisem. Pravidla musí být
chápána společně v souvislosti se speciálními pravidly bezudidlového jezdectví a stanovami
ČBS.
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1. Úvod
1.1. Účelem všeobecných pravidel ČBS je umožnit všem jezdcům a koním účastnit se
bezudidlových jezdeckých závodů s rovnocennými podmínkami, a to vždy s ohledem na zdraví
a pohodu koně i jezdce.
1.2. Všeobecná pravidla a pravidla jednotlivých disciplín ČBS upravují chování na
národních i mezinárodních závodech, pořádaných v České republice pod záštitou Českého
bezudidlového spolku.
1.3.

Všeobecná pravidla vydává a schvaluje Výkonný výbor ČBS.

1.4. Pravidla jednotlivých disciplín vydává Rada daného jezdeckého odvětví a schvaluje
Výkonný výbor ČBS.
1.5. K podání návrhu Výkonnému výboru ČBS na zavedení nové jezdecké disciplíny má
nárok každá z jednotlivých rad jezdeckého odvětví. Každá nová disciplína musí být v souladu
s filosofií spolku a musí dbát na soulad jezdce a koně a na jejich pohodu a zdraví.

2. Správné chování ke koni
2.1. Česká bezudidlová společnost vznikla za účelem přivést do světa jezdeckého sportu
osvětu a ukázat všem, že jízda bez udidla může být stejně bezpečná a plnohodnotná jako
jízda s udidlem. Hlavní myšlenkou ČBS je poskytnout koni maximální pohodu a podpořit
kladný vztah jezdce a koně na vyšší úrovni. Proto ČBS žádá všechny své členy, aby se ke svým
koním chovali vždy dobře a s úctou. Pohoda a zdraví koně je na prvním místě a nesmí se
stavit za soutěžní a obchodní zájmy.
2.2. O koně musí být vždy dobře postaráno. Musí mít k dispozici kvalitní píci, čerstvou vodu a
jádro.
2.3. Tréninkové metody musí odpovídat fyzickému i psychickému stavu koně i úrovni soutěží,
kterých se účastní. Nesmí se používat jakákoli tréninková metoda, která by koni ubližovala,
nebo jej jakkoli zneužívala.
2.4. Postroj používaný k tréninku i na závodech musí koni sedět. Nesmí mu způsobovat bolest
a nepohodlí.
2.5. Přeprava koní musí být na úrovni a vždy musí být prováděna s ohledem na koně. Řidič
musí být kvalifikovaný. Přepravní vozík musí být v dobrém technickém stavu.
2.6. Všechny přepravy musí být dobře naplánované. Při dlouhých cestách musí být koni
poskytnuta pauza na cestě.
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2.7. Kůň i sportovec musí být v dobré kondici - připravení na soutěž, které se budou účastnit,
jinak jim nebude povolen start. Koni musí být umožněn dostatečný odpočinek mezi tréninky,
závody a přepravou.
2.8. Pokud je podezření na špatný zdravotní stav koně, nesmí tento pokračovat dále v soutěži.
V případě potřeby je nutné přivolat veterináře, aby koně zkontroloval.
2.9. Závodů se nesmí účastnit březí klisny od 4. měsíce březosti. Po porodu se smí klisna
závodů účastnit až po odstavu hříběte.
2.10. Nadměrné použití či zneužití použití pomůcek (holeň, ruka, bič) je důvod k vyloučení ze
soutěže. Nebude tolerováno
2.11. Pořádající subjekty musí mít vyhovující podmínky pro kvalitní pohyb koně. V případě
opakovaného úrazu kdekoli v prostorách pořádajícího subjektu se musí subjekt postarat o
zlepšení podmínek tak, aby již ke zranění již nedocházelo.
2.12. Při extrémním počasí (extrémní teplo, extrémní mráz) se s ohledem na zdraví a pohodu
koně musí závody zrušit nebo odložit.
2.13. Maximální úsilí musí být směřováno k tomu, aby koně, kteří už nemohou aktivně
sportovat, dostali vhodný a odpovídající důchod.

3. Základní podmínky
3.1. Všeobecné podmínky
3.1.1. Český bezudidlový spolek pomáhá organizovat a rozvíjet bezudidlové jezdectví
na území České republiky. ČBS organizuje soutěže národní i mezinárodní. Organizuje soutěže
ve všech disciplínách, které jsou obsaženy v jeho pravidlech.
3.1.2. Všechna pravidla ČBS pro bezudidlové jezdectví jsou tvořena především
s ohledem na vzájemný dobrý vztah koně a jezdce. Pravidla jednotlivých disciplín jsou
inspirována pravidly WRC, ČJF a FEI. Nejsou však jejich přesným opisem.
3.1.3. Všichni členové ČBS jsou povinni dodržovat stanovy a všechna pravidla vydaná
ČBS.
3.1.4. Vydávání pravidel, úprava pravidel a schvalování návrhů jednotlivých rad má za
úkol výhradně Výkonná rada ČBS.
3.1.5. Pořádající subjekty a odpovídající funkcionáři nesmí během závodů vypsat
soutěž vyšší obtížnosti, než je nejvyšší obtížnost na schváleném rozpisu pro dané závody.
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3.1.6. Výkonná rada ČBS však může u jednotlivých rozpisů měnit parametry soutěží
tak, jak uzná za vhodné. Další možnosti závodů pak závisí na vzájemné dohodě.
3.1.7. U všech soutěží, které se uskuteční, musí pořádající subjekt evidovat výsledky
a to i u hobby soutěží. Výsledky pak dle instrukcí doručí na sekretariát ČBS

3.2. Sportovci
3.2.1. Každý sportovec, který se chce účastnit akcí pod záštitou ČBS, musí být členem
ČBS s výjimkou hobby závodů. Těch se smí účastnit i jezdec, který není členem ČBS. Avšak
doporučujeme všem, kteří jsou členi jiného jezdeckého spolku (např. ČJF), aby se nejdříve
staly také členem ČBS. Pak jim nehrozí žádné postihy.
3.2.2. Každý sportovec ze zahraničí se smí účastnit národních i mezinárodních
soutěží pod záštitou ČBS a nemusí dokládat žádnou jezdeckou licenci ani osvědčení. Tento
jezdec se však nesmí účastnit mistrovských soutěží, pokud na rozpise není uvedeno jinak. Pro
jezdce s cizí státní příslušností, žijících dlouhodobě na území ČR platí stejná pravidla.
3.2.3. V případě opakovaného hrubého porušování stanov nebo pravidel ČBS je
jednáno dle disciplinárního řádu. Takovému členovi ČBS může být v krajním případě členství
odebráno.
3.2.4. Žádný jezdec nebo funkcionář se nesmí akcí a závodů účastnit po požití
alkoholu či jiných návykových látek.
3.2.5. Všichni jezdci se dělí do skupin dle věku. Do dané skupiny patří každý, který
daný rok dovrší požadovaného věku bez ohledu na přesný datum narození. Podstatný je rok.
3.2.5.1. Děti 8-12let
3.2.5.2. Mladí junioři 13-16let
3.2.5.3. Starší junioři 17-21let
3.2.5.4. Mladí jezdci 22-50let
3.2.5.5. Legendy 51let a dále

3.3. Koně a poníci
3.3.1. Pojem „koně a poníci“ bude dále zkrácen jen na „koně.“
3.3.2. Koně nemusí být nijak registrováni v ČBS. Nejsou vedeny jejich evidence. Je
však nutné dodržovat veterinární pravidla a podmínky pro účast na akcích.
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3.3.3. Na národních i mezinárodních závodech smí závodit koně 4 letí a starší. Výjimku
tvoří dovednostní disciplíny, kde jsou vypsány soutěže pro koně 2 leté a starší. Ti absolvují
soutěže vždy vedeni vodičem. Koně mladší 4 let se nesmí účastnit soutěží, kde budou ježděni.
3.3.4. Na každé akci pod záštitou ČBS musí mít kůň platný průkaz koně, kde
veterinární dozor zkontroluje, zda má vše potřebné pro účast na veřejných akcích.
3.3.5. Každý kůň smí v jeden den startovat pouze ve třech soutěžích. V každé soutěži
však pouze jedenkrát. Pokud tomu není uvedeno v jednotlivých pravidlech jinak (např.
dovednostní disciplíny pro děti). Starty ve více disciplínách se nesčítají.
3.3.6. V jedné soutěži smí jeden jezdec startovat maximálně na třech koních, pokud
není v daných pravidlech uvedeno jinak.
3.3.7. Na jedněch národních závodech není omezeno, na kolika koních smí jezdec
startovat, pokud není v daných pravidlech stanoveno jinak.
3.3.8. Hlavní rozhodčí nebo Hlavní dozor hodnocení smí z jednotlivého závodu či
z celého závodiště vykázat koně, jezdce či dvojici jezdec a kůň, pokud usoudí, že jsou
nebezpečni sobě a svému okolí. Toto rozhodnutí musí každý respektovat.

3.4. Úbor jezdce
3.4.1. Každý jezdec bez ohledu na věk je povinen mít na hlavě přilbu vždy, když sedí na
koni. Tato povinnost se vztahuje na všechny prostory závodiště a přilehlé prostory. Helma pro
starší 18 let je povinná, pokud pravidla jednotlivých disciplín neurčí jinak.
3.4.2. Ochranou bezpečnostní vestu musí mít na sobě povinně každý jezdec, který
sedí na koni kdekoli v prostorách závodiště a který je mladší 18 let včetně. Dále je povinnost
bezpečností vesty dle pravidel jednotlivých disciplín.
3.4.3. V soutěžích, kde je povolena jiná pokrývka hlavy než ochranná přilba, mohou
Sportovci podle svého přání nosit ochrannou přilbu.
3.4.4. Každá jezdecká disciplína určuje předepsaný úbor, pokrývku hlavy a používání
bezpečnostní vesty (nikoli páteřní chránič).
3.4.5. Ostruhy jsou ve všech disciplínách zakázány! A to ve všech prostorách závodiště,
opracoviště i kolbiště.
3.4.6. Sportovec při soutěži a při opracování může přiměřeně používat jeden bič.
Případně dva biče, slouží-li jako hůlky – např. při nahrazování uždění nebo jako pomůcka pro
ohýbání koně. Délku biče určují pravidla jednotlivých disciplín.
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3.5. Ústroj koně
3.5.1. Každý kůň musí být v prostorách závodiště bez udidla. Koně mohou startovat
s bezudidlovými uzdečkami všech typů. Mohou mít hackamore, jezdecké obnosky, jezdecké
ohlávky, bezudidlové křížové uzdečky, sidepully a bosaly. Koně mohou na soutěžích pod
záštitou ČBS startovat také na jezdeckém nákrčním kruhu, provazu nebo pouze se dvěma
bičíky. Všechny povolené jezdecké uzdečky a další bezudidlové varianty jsou vyobrazeny
v příloze č. 1.
3.5.2. Ve všech disciplínách je zakázáno používat hackamore s kovovou částí na nose a
hackamore s mechanickými rameny, která jsou delší než 19 cm. Zakázáno je používat
jezdecké obnosky bez podložení. Kovová výztuž nesmí být rovnou na nose koně (řetízek ani
kovový plát). Všechno zakázané bezudidlové uzdění je vyobrazeno v příloze č. 1.
3.5.3. Všechny bezudidlové uzdečky musí být dobře nastavené na hlavě koně tak, aby
koni nezpůsobovaly bolest. Nánosníky a obnosky nesmí být na nose příliš nízko tak, aby
hrozilo poškození nosní kosti či chrupavky. Nánosníky nesmí být příliš utažené.
3.5.4. Jezdecké nákrční kruhy a provazy nesmí být použity z příliš tenkého
provazového materiálu ani z řetízku. Kožené kruhy jsou povoleny.
3.5.5. Každý kůň, který závodí na provaze nebo s bičíky, musí mít ve všech prostorách
závodiště na hlavě ohlávku nebo bosal s vodítkem u sedla. Toto je povinné i na opracovišti či
při vodění ve všech prostorách závodiště. Ohlávka či bosal se koni sundává při vstupu do
kolbiště. Při odchodu z kolbiště se koni opět nasadí. V kolbišti je již ohlávka či bosal zakázána.
Výjimku tvoří zdravotní důvody, kdy kůň na hlavě potřebuje mít síťku (na nose či na celé
hlavě). Toto nařízení je povinné ve všech disciplínách a na všech soutěžích - jak hobby,
oficiálních národních i mezinárodních. Jeho porušení může být trestáno vyloučením ze
soutěží.
3.5.6. Beránkové vypodložení je povoleno ve všech případech, pokud jednotlivá
pravidla neurčí jinak.
3.5.7. Každý jezdec může na koni startovat buď v sedle, na padu či na „holém“ koni
zcela bez ničeho. Sedla jsou specifikována v pravidlech u jednotlivých disciplín.
3.5.8. Dámské sedlo je povoleno ve všech soutěžích. Více v jednotlivých pravidlech u
každé disciplíny.
3.5.9. Při skokových soutěžích není dovoleno používat kamaše či zvony s jakýmkoliv
závažím.
3.5.10. V případě sedla musí být třmeny volně podél sedla. Nesmí být nikde napevno
připevněny.
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3.5.11. Čabraky jsou povoleny, nesmí být však připevněny k nánosníkům. Jsou
povoleny i zesílené čabraky v oblasti uší. Špunty do uší jsou zakázány.
3.5.12. Všechny clony očí jsou zakázány. Síťka na nos či na celou hlavu koně je
povolena ze zdravotních důvodů (muchaři, alergici).
3.5.13. Poprsníky včetně martingalů jsou povoleny u skokových a westernových
soutěží, pokud není při jednotlivé disciplíně stanoveno jinak. Použití jakýchkoliv jiných
pomocných otěží je ve všech soutěžích i na opracovištích zakázáno.

3.6. Podmínky startů
3.6.1. Každý subjekt – člen ČBS je povinen řádně a včas zaslat na sekretariát ČBS
rozpisy závodů ke schválení. Sekretariát ČBS pak termíny a rozpisy jednotlivých plánovaných
akcí umístí do kalendáře akcí na oficiální stránky ČBS.
3.6.2. Rozpis a přihláška k pořádaným akcím je smlouvou mezi účastníkem akcí a
pořadatelem. Slovo „startovné“ je poplatek za každou dvojici, která startuje v dané soutěži.
Každý jezdec je povinen se do soutěží přihlásit řádně a včas, dle toho, jak stanoví rozpis.
3.6.3. Prezentace je povinná pro účast na závodech. Každý jezdec se musí prezentovat
tak, jak určí pořádající subjekt ve schváleném rozpisu. Informace potvrzené při prezentaci
jsou konečné. Lze je měnit pouze se souhlasem Hlavního rozhodčího či Hlavního dozoru
hodnocení.
3.6.4. Soutěž se uskuteční pouze v případě, že je v ní přihlášeno 4 a více dvojic.
V případě nižšího počtu dvojic se soutěž ruší nebo se sloučí s jinou soutěží.
3.6.5. Soutěž lze pro nízkou účast zrušit. V případě zrušení soutěže má pořadatel
povinnost všem přihlášeným zaslat dostatečně včas informaci o změně na uvedený kontakt.
3.6.6. Jezdce ze soutěže smí vyloučit rozhodčí na opracovišti nebo Hlavní rozhodčí
pouze po hrubém porušení pravidel. V případě nedodržení povinné výstroje jezdce a koně,
musí jezdce rozhodčí zastavit ještě před vstupem na kolbiště. Pokud tak neučiní, nesmí
jezdce, který již odstartoval, vyloučit.

3.7. Ceny a poplatky
3.7.1. Na všech soutěžích - hobby i oficiálních, musí být jezdci ohodnoceni floty, a to
nejméně první 3 místa. Barvy flotů jsou 1. místo – žlutá, 2. místo – bílá, 3. místo – červená, 4.
místo – modrá, 5. místo – zelená, 6. místo a další – fialová, růžová, hnědá, šedá.
3.7.2. Pořadatelé jsou povinni v rozpise uvést, jaké budou pro jednotlivá umístění
udíleny ceny. Ceny mohou být finanční, věcné a nebo pouze floty. Floty jsou vždy povinné.
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3.7.3. I v případě vybírání startovného není povinné ceny udělovat. Floty jsou povinné
pro všechny soutěže i kategorie.
3.7.4. Poplatek za vydání námitky je 200 Kč.
3.7.5. Na mistrovských soutěžích je povinné udělit floty ve všech soutěžích i
kategoriích minimálně do 3. místa. Na mistrovských soutěžích je povinné udělit ve všech
soutěžích i kategoriích udělit poháry či medaile minimálně do 3. Místa.

3.8. Národní a mezinárodní oficiální soutěže
Všechny národní oficiální soutěže musí být schváleny Radou dané disciplíny, pak je
jejich datum uveřejněno v oficiálním kalendáři ČBS na webových stránkách.
Všechny mistrovské soutěže musí být schváleny Výkonnou radou ČBS. Dále je
organizace jednotlivých oblastních mistrovských soutěží na dané Oblastní radě ČBS.
Rozpisy musí být předloženy ke schválení nejméně 3 týdny před plánovaným datem
konání, pokud schvalovací orgán nerozhodne jinak.
3.8.1. Závody a soutěže v bezudidlovém jezdectví – Závody a soutěžemi
v bezudidlovém jezdectví se rozumí všechny soutěže pořádané členy ČBS, které jsou
schváleny Radou ČBS či Výkonným výborem ČBS a jsou veřejně vyvěšeny v oficiálním
kalendáři akcí na webu ČBS. Členové ČBS mohou pořádat závody a soutěže v těch
disciplínách, které jsou obsaženy v pravidlech ČBS. Zároveň jsou povinni tyto pravidla
dodržovat.
3.8.2. Neschválené soutěže – jako neschválené soutěže se rozumí ty akce, které
pořádá člen ČBS, řídí se pravidly ČBS, ale nejsou schváleny Radou ČBS, či Výkonným výborem
ČBS. Jezdec tyto závody pozná tak, že nejsou vypsány v oficiálním kalendáři akcí na webu
ČBS. Tyto závody nebudou ČBS nijak postihovány, avšak jejich pořádání nebude nijak
spojováno se spolkem, jeho filosofií či jeho jménem.
3.8.3. Dekorování a udělení cen - na národních oficiálních závodech musí být
dekorování uskutečněno ihned po skončení dané soutěže. Pokud pořadatel rozhodne jinak,
musí o tom být všichni účastníci závodu obeznámeni dostatečně včas.
3.8.4. Předčasné ukončení soutěže – o tom může rozhodnout pouze Hlavní rozhodčí,
nebo Hlavní dozor hodnocení.
-

Pokud musí být soutěž z nějakého důvodu předčasně ukončena ve chvíli, kdy
odstartovala nejméně ¼ přihlášených dvojic a v soutěži nejde pokračovat později
(třeba po zlepšení počasí nebo druhý den), jsou průběžné výsledky považovány za
konečné a platné výsledky celé soutěže.

Stránka 9
Všeobecná pravidla
Český bezudidlový spolek 2018

-

Nestartovala – li ještě ani ¼ startujících, je soutěž zrušena. Náhrada startovného
pro jezdce, kteří ještě nestartovali je na dohodě s pořadatelem.

-

V případě vícekolové soutěže za okolností v předchozích odstavcích, je za výsledek
považován ten, který byl získán v jiném ukončeném kole.

-

V případě ukončení v průběhu rozeskakování jsou za platné považovány výsledky
ze základního kola.

3.8.5. Pořadatel závodů, soutěží je plně zodpovědný za správnost prezentací, za
správnou a včasnou startovní listinu jednotlivých soutěží, přípravu listin pro rozhodčí,
kontrolu licencí jezdců a za včasné a správné doručení výsledkových listin na
sekretariát ČBS. Pořadatel je zodpovědný za dodržování pravidel a za veškeré
technické vybavení potřebné k pořádání akce.

3.9. Národní a mezinárodní soutěže se mohou konat
a) V rámci zcela samostatných oficiálních závodů, složených pouze z oficiálních
soutěží. Tyto musí být nahlášeny a schváleny u ČBS. Všechny schválené oficiální
závody jsou zapsány v kalendáři akcí na oficiálním webu ČBS.

Funkcionáři
Funkcionáři nesmí být v průběhu akce pod vlivem alkoholických a jiných návykových
látek. Následující funkcionáři musí být přítomni na každých národních i mezinárodních
oficiálních závodech, a zároveň musí být vypsáni v každém rozpisu (viz Metodický návod ke
zpracování rozpisu).
Ředitel závodů – Není delegován ČBS, tuto funkci je možné kumulovat se Sekretářem
závodů, či hlasatelem závodů.
Sekretář závodů – Není delegován ČBS, tuto funkci je možné kumulovat s Ředitelem
závodů, či hlasatelem závodů.
Hlavní rozhodčí – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Rozhodčí
senior,“ lze kumulovat s funkcí Hlavní dozor hodnocení. Na každých Národních či
mezinárodních závodech musí být přítomen minimálně Rozhodčí senior, nebo Hlavní dozor
hodnocení.
Hlavní dozor hodnocení – Musí být funkcionář, kvalifikovaný jako „Hlavní dozor
hodnocení.“
Rozhodčí – Nebo technický delegát musí být kvalifikován minimálně jako instruktor.
Rozhodčí Junior bude získávat platnou praxi pouze za přítomnosti Hlavního dozoru
hodnocení.
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Stavitel tratí – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Stavitel Junior,“
v tomto případě musí být přítomen i Dozor při stavbě tratí. Pokud je přítomen „Stavitel tratí
senior,“ není nutná funkce Dozor při stavbě tratí. Pokud jsou přítomni „Stavitel junior a
Stavitel senior,“ nejsou tyto zkušenosti počítány do kvalifikace Stavitele juniora.
Dozor při stavbě tratí – Musí být funkcionář, kvalifikovaný jako Dozor při stavbě tratí,
tento k sobě nemusí mít nikoho dalšího. Tato funkce není povinná, pokud je přítomen
„Stavitel tratí Senior.“
Dozor na opracovišti – Musí být funkcionář kvalifikovaný minimálně jako „Rozhodčí
Junior,“ tento musí být velmi dobře proškolen v pravidlech.
Technický delegát – Není povinný.
Zpracovatel výsledků – Musí být. Není delegován ČBS, je možná kumulace funkcí.
Hlasatel – Musí být. Není delegován ČBS, je možná kumulace funkcí.
Zdravotník – Je povinný v každém případě.
Veterinární dozor – Je povinný v každém případě - je možné mít veterináře na
telefonu.
Podkovářský dozor – Je povinný v každém případě - je možné mít kováře na telefonu.
Hlavní rozhodčí může povolit společné opracování na kolbišti v každé pořádané
soutěži. V takovém případě na koni smí jet pouze jezdec, který je v dané soutěži přihlášen.
b) V kombinaci s hobby závody, kdy může pořadatel vypsat libovolné soutěže
oficiálních závodů a hobby závodů. Všechny se pak řídí pravidly dle ČBS.
3.9.1. Pořadatel je povinen projednat se všemi funkcionáři podmínky jejich účasti na
závodech.
3.9.2. Sbor rozhodčích přítomných na národních i mezinárodních závodech musí být
minimálně tří členný, pokud konkrétní pravidla neurčí jinak. Vždy dva rozhodčí jsou na věži
rozhodčích a jeden na opracovišti.
3.9.3. Funkcionáři ve funkcích - Hlavní rozhodčí, Hlavní dozor hodnocení, Stavitel
parkuru a Kontrolor při stavbě trati se nesmí účastnit soutěže, při které vykonávají svoji
funkci. Na jednotlivý závod může být však zastoupen při možné kumulaci funkcí a soutěže, ve
které svou funkci nevykonává se smí zúčastnit.

3.10. Národní a mezinárodní mistrovské soutěže
Na mistrovských národních soutěžích, určených pro jednotlivé oblasti ČR smí závodit
pouze jezdci, kteří jednotlivou oblast reprezentují.
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Jeden jezdec se smí v dané disciplíně zúčastnit pouze jednoho oblastního mistrovství
v daném kalendářním roce, a to pouze v jedné kategorii a pouze s jedním koněm. Jezdec,
který se zúčastnil oblastního mistrovství se může zúčastnit i mistrovství České republiky,
případně mezinárodního mistrovství.
Jezdci se mohou zúčastnit pouze jedné kategorie v dané disciplíně. Mohou se však
zúčastnit libovolného počtu disciplín (např. jezdec se zúčastní skokového mistrovství v
kategorii pro koně na bezudidlovém uzdění, tento se už nesmí zúčastnit skokového
mistrovství pro koně bez uzdečky, ale může se zúčastnit drezurního mistrovství opět pouze
v jedné kategorii). Toto platí pro jezdce na oblastních mistrovstvích i na mistrovství České
republiky.
Každá mistrovská soutěž se smí uspořádat pouze v případě, že jsou do ní přihlášeny
minimálně 3 dvojice. Pokud se soutěž nenaplní, má pořadatel právo jednotlivé kategorie
v jedné soutěži sloučit. Více v článku 4.1. Soutěže.
V případě mezinárodních mistrovských soutěží platí pravidla stejná, jako pro národní
mistrovské soutěže. Jezdci s jinou národností musí splnit kvalifikaci k účasti - stejně jako jezdci
s Českou národností. Po jezdcích cizí národnosti nebude požadováno žádné osvědčení ani
licence. Kůň musí splňovat veterinární předpisy.
Kvalifikace k účasti na mistrovských soutěžích národních i mezinárodních bude
upřesněna každý nový kalendářní rok. Tyto nařízení vydává a schvaluje Výkonná rada ČBS ve
spolupráci se členy jednotlivých Rad ČBS.
Kvalifikačních kol se smí jezdec účastnit na neomezeném počtu koní. Do finálové
soutěže smí vzít pouze toho koně se kterým bodoval minimálně v jedné kvalifikační soutěži
v daném kalendářním roce.

3.11. Národní a mezinárodní mistrovské soutěže se mohou konat
Pouze v rámci zcela samostatných oficiálních závodů, složených pouze z oficiálních
soutěží a mistrovských soutěží. Tyto musí být nahlášeny a schváleny u ČBS. Všechny
schválené mistrovské soutěže jsou zapsány v kalendáři akcí na oficiálním webu ČBS.
Vyhlášené mistrovské soutěže mohou mít vícero kategorií a to kategorie mistrovské i
otevřené pro jezdce, kteří nesplňují účast v mistrovské soutěži.
Počet možných soutěží, které smí absolvovat jeden kůň za den se podřizuje
všeobecným pravidlům, pokud není stanoveno jinak.

Funkcionáři
Funkcionáři nesmí být v průběhu akce pod vlivem alkoholických, či jiných návykových
látek. Následující funkcionáři musí být přítomni na každých národních i mezinárodních
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oficiálních závodech a zároveň musí být vypsáni v každém rozpisu (viz Metodický návod ke
zpracování rozpisu)
Ředitel závodů – Není delegován ČBS, tuto funkci je možné kumulovat se Sekretářem
závodů, či hlasatelem závodů.
Sekretář závodů – Není delegován ČBS, tuto funkci je možné kumulovat s Ředitelem
závodů, či hlasatelem závodů.
Překladatel – Není delegován ČBS, tuto funkci je možní kumulovat s jakoukoli jinou
funkcí. Překladatel je povinen na mezinárodních soutěžích a na těch národních mistrovských
soutěžích, kde je přihlášen minimálně jeden mezinárodní startující. Překladatel musí plynně
hovořit minimálně jedním světovým jazykem.
Hlavní rozhodčí – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Rozhodčí
senior,“ lze kumulovat s funkcí Hlavní dozor hodnocení. Na každých Národních či
mezinárodních mistrovských závodech musí být přítomen minimálně Rozhodčí senior nebo
Hlavní dozor hodnocení.
Hlavní dozor hodnocení – Musí být funkcionář, kvalifikovaný jako „Hlavní dozor
hodnocení.“
Rozhodčí – Nebo technický delegát musí být kvalifikován minimálně jako „Rozhodčí
junior.“ Rozhodčí Junior bude získávat platnou praxi pouze za přítomnosti Hlavního dozoru
hodnocení.
Stavitel tratí – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Stavitel tratí
Junior,“ v tomto případě musí být přítomen i Dozor při stavbě tratí. Pokud je přítomen
„Stavitel tratí senior,“ není nutná funkce Dozor při stavbě tratí. Pokud jsou přítomni Stavitel
tratí junior a Stavitel tratí senior, nejsou tyto zkušenosti počítány do kvalifikace Stavitele tratí
juniora.
Dozor při stavbě tratí – Musí být funkcionář kvalifikovaný jako „Dozor při stavbě tratí,“
tento k sobě nemusí mít nikoho dalšího. Tato funkce není povinná, pokud je přítomen Stavitel
tratí Senior.
Dozor na opracovišti – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Rozhodčí
senior,“ tento musí být velmi dobře proškolen v pravidlech.
Technický delegát – Není povinný.
Zpracovatel výsledků – Musí být. Není delegován ČBS, je možná kumulace funkcí.
Hlasatel – Musí být. Není delegován ČBS, je možná kumulace funkcí
Zdravotník – Je povinný v každém případě.
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Veterinární dozor – Je povinný v každém případě, na mistrovských soutěžích je
povinná účast veterináře po celou dobu konání závodů.
Podkovářský dozor – Je povinný v každém případě, je možné mít kováře na telefonu.
3.11.1. Hlavní rozhodčí může povolit společné opracování na kolbišti v každé
pořádané soutěži. V takovém případě na koni smí jet pouze jezdec, který je v dané soutěži
přihlášen.
3.11.2. Pořadatel je povinen projednat se všemi funkcionáři podmínky jejich účasti na
závodech. ČBS v tomto případě pomáhá s financováním funkcionářů na mistrovských
soutěžích dle schváleného rozpočtu ČBS pro daný kalendářní rok.
3.9.3. Sbor rozhodčích, přítomných na národních i mezinárodních mistrovských
závodech, musí být minimálně čtyř členný, pokud konkrétní pravidla neurčí jinak. Vždy tři
rozhodčí na věži rozhodčích a jeden na opracovišti.
3.9.4. Funkcionáři, kteří se podílí na hodnocení výsledků a stavbě tratí, nesmí v daný
den, kdy závody hodnotí startovat v soutěžích.
3.9.5. Na všech kvalifikacích a mistrovských soutěžích jsou povinné výhry v podobě
kokard do 3. místa. Dále ve finále mistrovských soutěží jsou povinné výhry mimo kokardy
ještě šerpy nebo medaile do 3. místa a poháry do 3. místa. Na tyto výhry přispívá ČBS ve výši,
kterou stanoví v rozpočtu pro daný kalendářní rok.

3.9. Hobby soutěže
3.9.1. Pro tyto soutěže platí všechna pravidla ČBS. Všeobecná pravidla a daná
konkrétní pravidla.
3.9.2. Minimální obtížnost nebo výška skoků není na hobby soutěžích stanovena.
3.9.3. Maximální obtížnost či výška skoků je udána v konkrétních pravidlech dané
disciplíny. Například drezúra maximální obtížnosti stupně Z, skoky do 80 cm.
3.9.4. Na hobby soutěžích neplatí rozhodnutí o minimálním počtu soutěžících pro
uskutečnění soutěže.
3.9.5. Jezdci nemusí být členy ČBS. Avšak doporučujeme to všem jezdcům, kteří jsou
zároveň členy jiných organizací v jezdeckém sportu (např. ČJF).
3.9.6. Ten soutěžící, který chce splnit podmínky pro získání licence, musí být členem
ČBS při každém započítávaném startu na hobby soutěžích.
3.9.7. Účast funkcionářů na hobby závodech se jim nepočítá do plnění praxe pro jejich
další vzdělávání.
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3.10. Hobby soutěže se mohou konat
a) V rámci zcela samostatných hobby závodů, složených pouze z hobby
soutěží. Tyto musí být nahlášeny a schváleny u ČBS. Všechny schválené hobby závody jsou
zapsány v kalendáři akcí na oficiálním webu ČBS.

Funkcionáři
Hlavní dozor rozhodčích – Nemusí být.
Hlavní rozhodčí – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Rozhodčí junior.“
Rozhodčí – Nebo technický delegát musí být kvalifikován minimálně jako „Instruktor.“
Stavitel tratí – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Stavitel Junior,“
v tomto případě je možná kumulace funkcí s Hlavním rozhodčím.
Dozor na opracovišti – Musí být funkcionář, kvalifikovaný minimálně jako „Rozhodčí
junior.“
Technický delegát – Není povinný.
Zpracovatel výsledků – Není povinný, je možná kumulace funkcí.
Hlasatel – Není povinný, je možná kumulace funkcí.
Zdravotník – Je povinný v každém případě.
Veterinární dozor – Je povinný v každém případě, je možné mít veterináře na
telefonu.
Podkovářský dozor – Je povinný v každém případě, je možné mít kováře na telefonu.
Hlavní rozhodčí může povolit společné opracování na kolbišti v každé pořádané
soutěži. V takovém případě na koni smí jet pouze jezdec, který je v dané soutěži přihlášen.
b) jako hobby soutěže během oficiálních závodů
- úbor jezdců dle pravidel dané disciplíny
- ústroj koní dle pravidel dané disciplíny
- funkcionáři dle všeobecných pravidel
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4. Závody a soutěže
4.1. Soutěže
4.1.1. Národní soutěže
Národních oficiálních soutěží se smí účastnit pouze jezdci, kteří jsou členy ČBS a mají
platnou licenci jezdce pro bezudidlové jezdectví. Zahraniční jezdci nejsou nijak omezováni při
startech na národních soutěžích. Není ani omezen jejich počet na jednotlivých závodech.
4.1.2. Mezinárodní soutěže
Mezinárodních soutěží, konajících se v ČR pod záštitou ČBS se smí zúčastnit
jezdci s českou národností, kteří jsou členy ČBS a mají platnou licenci jezdce pro bezudidlové
jezdectví. Zahraniční jezdci nejsou nijak omezováni a nebude po nich žádána žádná licence,
která by jim start umožnila
Mezinárodních závodů, pořádaných mimo území ČR a pod záštitou jiného
spolku se smí účastnit jezdci pouze po splnění podmínek daného závodu. Tito jezdci nemusí
žádat o svolení vyjet do zahraničí. ČBS by byl velmi rád, kdyby tito jezdci svou účast ohlásili a
pochlubili se s výsledky. Tyto pak zveřejníme na stránkách ČBS, jako úspěšnou reprezentaci
České republiky.
ČBS vynaloží maximální snahu při získávání informací o všech akcích pro jezdce
v bezudidlovém jezdectví, které se uskuteční v okolních státech. ČBS pro své členy získá
pravidla, přeloží je do českého jazyka a vytvoří tak maximální vhodné podmínky pro své členy,
aby se mohli zahraničních soutěží účastnit.
ČBS se bude snažit o sjednocení pravidel v bezudidlovém jezdectví ve všech
okolních státech tak, aby se toto jezdectví posunulo na další úroveň a bylo pro jezdce z České
republiky i z okolních států jednodušší a přístupnější.
4.1.3. Mistrovské soutěže
Oblastních mistrovských soutěží se smí účastnit pouze ti jezdci, kteří jsou členy
ČBS a mají platnou jezdeckou licenci v bezudidlovém jezdectví. Oblastních mistrovských
soutěží se smí zúčastnit ti jezdci, kteří reprezentují danou oblast. Každý jezdec se smí
zúčastnit pouze jednoho oblastního mistrovství v daném kalendářním roce.
Mistrovství České republiky se smí účastnit pouze ten jezdec, který je členem
ČBS, a má platnou jezdeckou licenci v bezudidlovém jezdectví. Mistrovství České republiky se
smí účastnit pouze ten jezdec, který splní určenou kvalifikaci.
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Mistrovství České republiky se smí účastnit pouze jezdec s českou národností.
Zahraniční jezdci se smí zúčastnit pouze otevřených nemistrovských soutěží, které jsou
případně pořádány na stejných závodech, jako samotné Mistrovství České republiky.
4.1.4. Český bezudidlový spolek, ani žádný z pořádajících subjektů nenesou
odpovědnost za případné škody či újmy na zdraví všech jezdců, koní a dalších zúčastněných
na všech závodech pořádaných pod záštitou ČBS.
4.1.4. Soutěže se dělí na:
a) Jezdci na koních s bezudidlovou uzdečkou - jakékoliv povolené bezudidlové
uzdění viz. Příloha č. 1 (vše, při čem se kůň řídí otěží).
b) Jezdci na koních bez uzdečky, s jezdeckým nákrčním kruhem či s bičíky (vše,
při čem se kůň neřídí otěží).
- V případě, že je v kategorii a) či b) nedostatečný počet jezdců, smí se tyto dvě
kategorie sloučit v jednu.
- Primárně se nerozlišují kategorie startujících dvojic podle toho, zda mají sedla
či ne. Každý pořadatel má však právo, tyto kategorie vypsat na svých pořádaných závodech.
- Stejně tak má pořadatel právo vypsat kategorie soutěží podle druhu uzdění.

4.2. Názvy soutěží
4.2.1. Na malých mezinárodních závodech nesmí název soutěže obsahovat žádné
jméno země nebo regionu.
4.2.2. Název „světový“ nebo jiné názvy kontinentů, regionů a skupin národů nebo
zemí, smí pořadatelé mezinárodních závodů použít pouze po schválení Výkonným výborem
ČBS

4.3. Organizace závodů
4.3.1. Za organizaci závodů zodpovídá pořádající subjekt. Tento musí dohlédnout na
dodržování pravidel ČBS a na bezpečnost všech ploch, které budou účastníkům k dispozici.
4.3.2. V případě mezinárodních soutěží musí pořadatel zajistit, aby všechny
dokumenty potřebné k účasti na mezinárodních závodech, byly vydány v českém jazyce a
ještě minimálně v jednom světovém jazyce. Nejčastěji v anglickém, německé nebo polském.
4.3.3. S organizací národních mistrovských soutěží pomáhá také Oblastní rada ČBS.
Oblastní rada ČBS také rozhodne, jakou finanční částkou z rozpočtu ČBS dané oblastní
mistrovské soutěže podpoří.
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4.3.4. Organizaci Mistrovství České republiky má na starost pořádající subjekt.
S organizací vydatně pomáhají funkcionáři ČBS. Výkonný výbor ČBS rozhodne, jakou částkou
z finančního rozpočtu ČBS podpoří organizaci mistrovství České republiky.

4.4. Rozpisy závodů
4.4.1. Termíny oficiálních národních a mezinárodních závodů i hobby závodů, musí být
zaslány na sekretariát ČBS ke schválení nejméně 4 týdny před konáním závodů. Sekretariát
termín musí schválit nejdéle do 5 pracovních dnů od doručení. Následně sekretariát ČBS
termín neprodleně zapíše do oficiálního kalendáře akcí na webu ČBS
4.4.2. Ve všech rozpisech musí být uvedeno - datum konání, místo konání závodu a
datum uzávěrky přihlášek, společně s následujícími informacemi:
- disciplíny, ve kterých budou soutěže probíhat
- kompletní program soutěží
- kompletní jmenovitý seznam zúčastněných funkcionářů
- zda se jedná o halové nebo venkovní závody
- typ a rozměry pracoviště a kolbiště
- kategorie, národnosti a další informace o pozvaných soutěžících
- možnosti ustájení a ubytování
- hodnota peněžitých výher a jejich rozdělení
- požadavky veterinární správy
- zřeknutí se odpovědnosti
- další relevantní informace
4.4.3. Rozpisy ke schválení posílají pořadatelé na sekretariát nejpozději 3 týdny před
pořádáním závodů. Rozpis musí sekretariát schválit nejpozději do 5 pracovních dnů od
doručení. Poté jej musí neprodleně umístit do oficiálního kalendáře akcí na webu ČBS.
4.4.4. Výsledky z jednotlivých soutěží oficiálních závodů i hobby závodů musí
pořadatel zaslat na sekretariát ČBS - nejpozději do 30 dnů od ukončení daných závodů. Pokud
tak neučiní, bude pokutován částkou 500 Kč. Pořadatel závodů ručí za správnost doručených
výsledků.
4.4.5. Metodické návody pro předpisy a výsledkové listiny jsou ke stažení v příloze č. 1
a č. 2.
Stránka 18
Všeobecná pravidla
Český bezudidlový spolek 2018

4.5. Ceny a Výlohy
4.5.1. Povinné výhry na hobby závodech a oficiálních závodech jsou pouze kokardy do
3. místa. Na všech kvalifikacích a mistrovských soutěžích jsou povinné výhry v podobě kokard
do 3. místa. Dále ve finále mistrovských soutěží jsou povinné výhry mimo kokardy ještě šerpy,
nebo medaile do 3. místa a poháry do 3. místa.
4.5.2. Peněžité výhry či věcné výhry jsou závislé na štědrosti sponzorů a pořádajících
subjektů.
4.5.3. Všechny výhry se předávají majitelům koní, pronajímatelům nebo jezdcům.
4.5.4. Výlohy na každou pořádanou akci v plné výši hradí vždy pořádající subjekt.
Pouze u mistrovských soutěží podpoří pořádající subjekty ČBS dle schváleného rozpočtu pro
daný kalendářní rok
4.5.5. Zisk ze startovného náleží vždy pořádajícímu subjektu.

4.6. Oficiální kalendář
4.6.1. Oficiální kalendář schvaluje Generální sekretář, stejně tak všechny akce do něj
zapsané.
4.6.2. Mistrovské soutěže musí být určeny co nejdříve, nejlépe vždy do konce měsíce
března pro daný kalendářní rok.
4.6.3. Generální sekretář má v odůvodněných případech právo vyškrtnou akci
z oficiálního kalendáře.
4.6.4. Generální sekretář může před schválením akce navrhnout změnu termínu, kdy
se má akce pořádat.

5. Účast jezdců a koní
5.1. Registrace sportovců
5.1.1. Všichni jezdci, kteří se chtějí účastnit národních a mezinárodních soutěží v ČR
pod záštitou ČBS musí být registrováni u ČBS.
5.1.2. Všichni jezdci, kteří se chtějí účastnit mezinárodních závodů, které se nepořádají
na území ČR a nejsou pod záštitou ČBS musí splňovat podmínky dané právě konkrétní akcí.

5.2. Identifikace koně
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5.2.1. Každý kůň, který se účastní závodů pořádaných pod záštitou ČBS musí mít
platný průkaz koně a musí splňovat veterinární podmínky pro účast na akcích. Tento průkaz
musí mít jezdec vždy s sebou na každé akci!

5.3. Pozvánky
5.3.1. Pozvánky pro zahraniční jezdce na jednotlivé závody musí být schváleny
Generálním sekretářem ČBS. Pozvánky pro zahraniční jezdce musí být napsané minimálně v
jednom světovém jazyce.
5.3.2. Oznámení data a místa konání Mistrovství České republiky či oblastního
mistrovství v bezudidlovém jezdectví je automaticky bráno za pozvánku.

5.4. Přihlášky
5.4.1. Přihlášky posílají jezdci řádně a včas dle konkrétního rozpisu. Posílají je na
adresu, která je v rozpise uvedena. Na přihlášce je vždy uvedeno jméno jezdce a koně, číslo
soutěže které se účastní a oblast kterou reprezentuje. Dále kontakt na jednotlivce či
vedoucího skupiny jezdců.
5.4.2. Na mezinárodní závody pořádané mimo území ČR, které nejsou pod záštitou
ČBS se jezdci přihlašují vždy podle pravidel daného závodu.

6. Bezpečnost jezdců a koní
6.1. Bezpečnost jezdců
6.1.1. Povinné je nošení řádně připevněné jezdecké přilby během jízdy na kolbišti.
Požadavky na nošení přilby v areálu závodů, přilehlých prostorách, při přejezdech mezi
pracovišti a stájemi určují jednotlivá pravidla disciplín. Za porušení tohoto pravidla dostane
jezdec výstrahu. Pokud se bude porušování opakovat, bude jezdec ze závodů vyloučen.
6.1.2. Nošení kamery na přilbě je povoleno pouze po schválení Hlavního rozhodčího
daných závodů. Nošení kamery na přilbě je vždy na vlastní odpovědnost jezdce.
6.1.3. Sbor rozhodčích po konzultaci se zdravotním personálem může jezdci zakázat
další účast na závodech, pokud usoudí, že toho jezdec není schopen ze zdravotních důvodů.
6.2. Bezpečnost koní
6.2.1. V případě zranění koně rozhodne sbor rozhodčích po dohodě s veterinárním
delegátem, zda je kůň schopen v soutěži pokračovat nebo zda koně ze zdravotních důvodů
z dalšího pokračování vyloučí. Jezdec toto rozhodnutí musí respektovat!
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6.3. Týrání koně
6.3.1. Žádná osoba nesmí nikdy týrat koně. Rozumí se tím vědomě způsobovat koni
bolest či výrazné nepohodlí. Mimo jiné zahrnuje:
- nepřiměřené bití koně
- vystavení koně elektrickým zařízením
- nepřiměřené použití pomůcek, holení
- škubání, či nepřiměřené tahání za otěže
- nepřiměřený tah za jezdecký nákrční kruh, přidušení koně
- soutěžení s vyčerpaným, kulhajícím či jinak zraněným koněm
- záměrné znecitlivění, či přílišné zcitlivění kterékoli části těla koně
- barování koní
- ponechání koně bez dostatečného množství čerstvé vody a píce
- používání jakékoli pomůcky, která by způsobovala koni bolest při shození překážky
- používání jakékoli pomůcky, která by způsobovala koni bolest za účelem zvedání
nohou.
6.3.2. Kdokoli kdo je svědkem hrubého zacházení s koněm na závodech je povinen
tuto skutečnost nahlásit sboru rozhodčích. Sbor rozhodčích bude situaci neprodleně řešit.

7. Funkcionáři
7.1. Rozhodčí
7.1.1. Licenci rozhodčího smí získat pouze osoba starší 18 let, plně svéprávná
bezúhonná. Musí být řádným členem ČBS a musí mít licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví.
7.1.2. Licence rozhodčího se dělí na tři skupiny:
a) Rozhodčí junior
- Tuto funkci získá každý, kdo splní zkoušku pro získání licence Rozhodčího.
- Rozhodčí junior smí plnit funkci Hlavního rozhodčího pouze na hobby závodech.
Rozhodčí junior smí sám působit jako dozor na opracovišti při národních i mezinárodních
soutěžích.
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- Rozhodčí junior smí být součástí sboru rozhodčích při národních i mezinárodních
závodech i mistrovských soutěžích. Nesmí být však nominován do funkce Hlavního
rozhodčího.
- Rozhodčí junior získává praxi. Po absolvování 15 soutěží ve sboru rozhodčích pod
dohledem Hlavního dozoru hodnocení si smí zažádat o získání licence Rozhodčí senior.
b) Rozhodčí senior
- Tuto licenci získá pouze ten, kdo splní předchozí podmínky pro získání licence
Rozhodčího a získá potřebnou praxi.
- Rozhodčí senior smí působit jako hlavní rozhodčí na hobby závodech, oficiálních
závodech národních i mezinárodních, stejně jako na mistrovských soutěžích.
- Rozhodčí senior smí působit jako dozor na opracovišti.
- Rozhodčí senior nemá kompetence k tomu, aby školil rozhodčí juniory.
- Rozhodčí senior získává praxi. Po absolvování 20 soutěží ve sboru rozhodčích bez
dohledu Hlavního dozoru hodnocení si smí zažádat o licenci Hlavní dozor hodnocení.
c) Hlavní dozor hodnocení
- Licenci Hlavní dozor hodnocení získá pouze ten, kdo splní předchozí podmínky pro
získání licence rozhodčího a získá potřebnou praxi.
- Licenci Hlavní dozor hodnocení může získat ten, kdo prokáže dostatečnou praxi
v oboru. Udělení licence na základě praxe schvaluje Výkonný výbor ČBS. Tento člen ČBS pak
musí projít školením rozhodčích ČBS a řádně složit závěrečnou zkoušku.
- Hlavní dozor hodnocení má převážně funkci dozoru nad prací Rozhodčího juniora.
Hlavní dozor hodnocení smí vykonávat funkci rozhodčího i Hlavního rozhodčího.

7.2. Hlavní rozhodčí
7.2.1. Funkci hlavního rozhodčího smí vykonávat pouze osoba, starší 18 let, plně
svéprávná, bezúhonná. Musí být řádným členem ČBS. Musí mít licenci jezdce pro bezudidlové
jezdectví.
7.2.2. Funkci hlavního rozhodčího mohou vykonávat fukcionáři s licencí Rozhodčí
senior, nebo Hlavní dozor hodnocení.
7.2.2. Na každých závodech je sborem rozhodčích jmenován Hlavní rozhodčí, ten musí
splňovat všechny podmínky výše zmíněné.
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7.3. Veterinární delegáti
7.3.1. Veterinární delegáti jsou navrženi Výkonnou radou ČBS, Veterinární radou ČBS a
jsou jmenováni v souladu s veterinárními pravidly.
7.3.2. Jmenování schvaluje Veterinární rada ČBS a provede přidělení veterinářů do
jednotlivých disciplín dle jejich zkušeností. Veterinární rada ČBS vede seznam veterinářů
závodů.
7.3.3. Na národních soutěžích funkci veterinárního delegáta přebírá službu konající
veterinář. Veterinární lékař musí být přítomen po celou dobu konání závodů buď osobně
nebo na telefonu.

7.4. Techničtí delegáti
7.4.1. ČBS vede seznam technických delegátů, kteří jsou zvoleni a schváleni Výkonným
výborem ČBS.
7.4.2. Ustanovení týkající se technických delegátů jsou specifikována v pravidlech
jednotlivých disciplín.
7.4.3. ČBS vede seznam stavitelů tratí, kteří mohou být na závodech jmenováni
technickým delegátem. Technický delegát, který je jmenovaný pro soutěže drezúry a
westernových disciplín musí být u ČJF registrovaný jako rozhodčí dané disciplíny. Technický
delegát musí být jmenovaný pro Mistrovství ČR a na mezinárodních soutěžích. Pro ostatní
národní závody (nevyžadují-li to pravidla dané disciplíny) nemusí být technický delegát
jmenovaný. Pokud však je Technický delegát jmenovaný - musí být přítomen po celou dobu
závodů.

7.5. Stavitelé tratí
7.5.1. Licenci stavitele tratí smí získat osoba starší 18 let, plně svéprávná a bezúhonná.
Musí být řádným členem ČBS a musí mít licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví.
7.1.2. Licence stavitele tratí se dělí na tři skupiny:
a) Stavitel tratí junior
- Tuto funkci získá každý, kdo splní zkoušku pro získání licence Stavitele tratí.
- Stavitel tratí Junior smí působit sám pouze na hobby závodech pod záštitou ČBS.
- Stavitel tratí junior smí na oficiálních závodech působit pouze pod dohledem
Kontrolora při stavbě tratí.
- Stavitel tratí junior získává praxi. Po absolvování 15 tratí na oficiálních závodech pod
dohledem Kontrolora při stavbě tratí si smí zažádat o získání licence Stavitel tratí senior.
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b) Stavitel tratí senior
- Tuto licenci získá pouze ten, kdo splní předchozí podmínky pro získání licence
Stavitele tratí a získá potřebnou praxi.
- Stavitel tratí senior smí působit na oficiálních závodech sám, bez dohledu.
- Stavitel tratí senior nemá kompetence k tomu, aby školil Stavitele tratí juniory.
- Stavitel tratí senior získává praxi. Po absolvování 20 tratí bez dohledu Kontrolora při
stavbě tratí si smí zažádat o získání licence Kontrolor při stavbě tratí.
c) Kontrolor při stavbě tratí
- Licenci Kontrolor při stavbě tratí získá pouze ten, kdo splní předchozí podmínky pro
získání licence Stavitele tratí a získá potřebnou praxi.
- Licenci Kontrolor při stavbě tratí může získat pouze ten, kdo prokáže dostatečnou
praxi v oboru. Udělení licence na základě praxe schvaluje Výkonný výbor ČBS. Tento člen ČBS
pak musí projít školením stavitelů ČBS a řádně složit závěrečnou zkoušku.
- Kontrolor při stavbě tratí má převážně funkci dozoru nad prací Stavitele tratí juniora.
Kontrolor při stavbě tratí smí vykonávat funkci Stavitele tratí samostatně na všech závodech.

8. Právní systém
8.1. Právní systém stanov
8.1.1. Právní pravomoci a odpovědnost funkcionářů a orgánů určených dle stanov
ČBS, všeobecných pravidel ČBS a konkrétních pravidel jednotlivých disciplín ČBS.
8.2. Všichni sportovci, majitelé koní, doprovodný personál a další osoby, které se účastní
aktivit pod záštitou ČBS přijímají jeho právní systém.
8.3. Podmínky soutěží musí být stejné pro všechny sportovce. Aby bylo tohoto stavu
docíleno, může být využita veškerá technická pomoc. Včetně oficiálních nahrávek (za tu se
považuje nahrávka pořízená vysílací stanicí nebo společností, najatou Organizačním
výborem).
8.4. Sbor rozhodčích - povinnosti
8.4.1. Sbor rozhodčích se jako první zabývá všemi protesty, které jsou vzneseny
během akce. Tyto protesty má právo ihned řešit.
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8.4.2. Sbor rozhodčích je povinen odsouhlasit a podepsat výsledkové listiny soutěží,
pokud není uvedeno jinak.
8.4.3. Sbor rozhodčích musí být přítomen po celou dobu konání akce. V této době
jsou akce pod jeho jurisdikcí.
8.4.4. Sbor rozhodčích může udělit tyto tresty a sankce:
- napomenutí
- vyloučení, nebo diskvalifikace sportovce/koně nebo dvojice ze soutěže,
závodů.
8.4.5. Rozhodnutí o udělení trestu podá sbor rozhodčích ústně nebo písemně.
8.4.6. Rozhodnutí, které sbor rozhodčích vydá, je závazné a není proti němu odvolání.
Jedná se například o:
- rozhodnutí založená na základě věcného pozorování výkonu během soutěže,
nebo přidělení známek za výkon - pokud byla shozená překážka, pokud kůň odmítl
poslušnost, vybočil překážku, nedokončil ve stanoveném čase, jezdec nebo kůň během
soutěže upadl, pokud způsob jízdy vedl k udělení trestu nebo nebyl v souladu s pravidly.
- vyloučení, nebo diskvalifikace koně z veterinárních důvodů.
- vyloučení, nebo diskvalifikace sportovce ze zdravotních důvodů.
- vyloučení, nebo diskvalifikace během akce z důvodu nekorektního chování ke
koni, nadměrnému používání pomůcek nebo v případě, kdy jezdec svého koně nezvládá a
jsou tímto nebezpeční sobě a okolí.
8.5. Obecné odpovědnosti pořadatelů akcí - Pořadatelé akcí nenesou žádnou
odpovědnost za případné zranění jezdců i koní, jakožto ani za nehody a onemocnění, ztráty
věcí nebo jejich poškození.
8.6. Obecné odpovědnosti ČBS - ČBS nenese žádnou odpovědnost za případné
zranění jezdců i koní, jakožto ani za nehody a onemocnění, ztráty věcí a nebo jejich
poškození.
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Příloha č. 1. Povolené a zakázané bezudidlové uzdění
Na grafickém ztvárnění bezudidlového uždění pracujeme.
Povolené:
•

Hackamore jakékoliv do délky ramen 19 cm včetně

•

Provazová ohlávka

•

Bosal

•

Sidepull provazový, kožený, či jakýkoliv

•

Bezudidlová křížová uzdečka BB

•

Bezudidlová křížová uzdečka spodní stahovací

•

Obnosek kožený, vyztužený plátem kovu nebo řetízkem – obalený v kůži

•

Nákrční řemen kožený, provazový

•

Hůlky místo nákrčního řemenu

Zakázané:
•

Hackamore s kovovou částí na nose

•

Hackamore délka ramen delší než-li 19 cm

•

Obnosek s kovovou částí přímo na nose koně (neobalený kůží) a obnosek s kovovými
hroty

•

Nákrční řemen z velmi tenkého lana, nebo jakéholiv řezavého ostrého materiálu

Důrazně žádáme o správně nasazení uzdečky. Nánosníková část nesmí ležet koni příliš nízko
na nose a dusit ho. Rozhodčí toto budou pozorovat. Jezdce na to mohou upozornit a v
případě, že situaci nezlepší jej mohou vyloučit ze závodu.
Vhodná poloha nánosníku je znázorněna zde →
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Příloha č. 2. Náhrady rozhodčím a funkcionářům ČBS
Pod pojmem náhrady rozhodčím a funkcionářům se rozumí nocležné, cestovné a strava po
dobu vykonávání funkce. Mimo těchto nákladů pořadatel funkcionářům proplatí minimální
odměnu, která je učena ČBS. ČBS závazně stanovuje tyto minimální odměny na každý den,
kdy funkcionář vykonává svoji funkci (výjimku tvoří hobby závody, kde jsou odměny
funkcionářům na dohodě mezi nimi a pořadateli).

Minimální odměny:
Hlavní rozhodčí

800Kč/den

Rozhodčí

500Kč/den

Stavitel tratí

800Kč/den

Stavitel tratí junior

400Kč/den

Technický delegát

500Kč/den

Veterinární delegát

800Kč/den

Náhrady na nocležné, cestovné a stravu v doložené výši.
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Příloha č. 3. Metodický návod ke zpracování rozpisu

Název pořádajícího subjektu – oblast, ve které působí
Název akce
datum
Přihláška na akci – zde vyplňte email
1. Základní parametry
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie akce:

zde vyplňte

1.1.2. Název akce:

zde vyplňte

1.1.3. Pořadatel akce:

zde vyplňte

1.1.4. Datum akce:

zde vyplňte

1.2. Funkcionáři akce
1.2.1. Ředitel závodů:

zde vyplňte

1.2.2. Sekretář závodů:

zde vyplňte

1.2.3. Kontaktní osoba:

zde vyplňte

1.2.4. Hlavní rozhodčí:

zde vyplňte

1.2.5. Sbor rozhodčí:

zde vyplňte

1.2.6. Stavitel tratí:

zde vyplňte

1.2.7. Stavitel tratí junior:

zde vyplňte

1.2.8. Rozhodčí na opracovišti:

zde vyplňte

1.2.9. Zpracovatel výsledků:

zde vyplňte

1.2.10. Lékařský dohled:

zde vyplňte

1.2.11. Veterinární dohled:

zde vyplňte

1.2.12. Podkovářský dohled:

zde vyplňte

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:

zde vyplňte velikost a povrch kolbiště

1.3.2. Opracoviště:

zde vyplňte velikost a povrch pracoviště
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2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Přihlášky:

zde vyplňte email, na který lze přihlášky zasílat a telefonní
kontakt

2.2. Uzávěrka:

zde vyplňte datum, do kterého je možné se přihlásit

2.3. Technická porada:

zde vyplňte datum a čas technické porady, pokud se koná

2.4. Prezentace:

zde uveďte čas, ve kterém se jezdci prezentují, a kontakt

4.5. Start soutěží:

zde uveďte start první soutěže, popřípadě i dalších, pokud
jsou časy známé

3. Přehled soutěží, startovné a ceny
Zde vyplňte jmenovitě všechny pořádané soutěže, startovné a ceny.
4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy
4.1.1. Akce se řídí Všeobecnými pravidly ČBS, Konkrétními pravidly dané
disciplíny ČBS, Veterinárními předpisy a dalšími ustanoveními ČBS.
4.1.2. Účastníci budou dekorováni dle Všeobecných pravidel ČBS čl. 3.7.
4.1.3. Ceny budou udíleny dle Všeobecných pravidel ČBS čl. 3.7.
4.1.4. Sázky nejsou povoleny
4.2. Veterinární předpisy
4.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady
(průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle
veterinárních směrnic pro příslušný rok.
4.2.2. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař
závodů při příjezdu.
4.3. Podmínky účasti, kvalifikace
5. Obecné informace
5.1. Odpovědnost pořadatele - Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za
nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně),
účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/přihlašovatel.
5.2. Ustájení
5.3. Ubytování
5.4. Ostatní služby
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Lékařská služba:

uvedena v bodě 1.2.10. (Funkcionáři závodů)
tohoto rozpisu

Veterinární služba:

zajištěna proti úhradě

Podkovářská služba:

zajištěna proti úhradě

Občerstvení:

zde vyplňte

Parkování vozidel:

zde vyplňte

6. Partneři závodů

7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:

Rozpis za Výkonný výbor ČBS schválil:

………………………………………
………………………………………………………
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Příloha 4.

Metodický návod ke zpracování výsledků

Výsledková listina zde doplňte název akce
Pořadatel, datum akce, číslo závodu
Výsledkovou listinu zpracovat: zde vyplňte

Pořadí a název soutěže dle schváleného rozpisu: zde doplňte
Pořadí

Jméno koně

Jméno jezdce

Dosažený čas

Získané body

Zpráva z průběhu soutěže: Zde doplňte krátkou zprávu z průběhu soutěže, nebo celé akce. Například,
zda akce probíhala hladce, bez obtíží, zranění a vyloučení jezdců. Nebo zda bylo nutné nějakého jezdce
vyloučit z důvodu nezvladatelnosti koně, hrubého chování jezdce ke koni atd.
Doplňte případné poznámky a připomínky k organizaci, pravidlům atd., co by podle Vás mělo být
případně zaneseno do pravidel, nebo vyvěšeno na stránkách spolku jako výstraha, či upozornění pro
ostatní pořadatele akcí, či sportovce.
Za vyplnění těchto řádků velmi děkujeme za celý tým ČBS. Je to pro nás, i pro ostatní pořadatele a
sportovce výborná zpětná vazba.
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