Všeobecná pravidla pro přehlídky EAHSC
1. Účastí na přehlídce se členové organizačního výboru, porotci, vystavovatelé, majitelé, předváděči
a doprovázející osoby zavazují dodržovat Všeobecná pravidla pro přehlídky EAHSC, a pokud se
týče užití nepovolených látek, relevantní veterinární pravidla ECAHO a pravidla pro testování
(Rules for Medication Control). Mezi doprovázející osoby patří např. trenéři, osoby reprezentující
organizátora přehlídky a jejich pomocníci. Všechny tyto osoby za zavazují podřídit se jurisdikci
Disciplinární komise (DC), Stálé disciplinární komise (SDC) a ECAHO odvolací komise (EAC).
2. Za osobu odpovědnou za daného koně se považuje registrovaný majitel nebo nájemce. Osoba,
která podepisuje přihlášku, vodič a další podpůrný personál, včetně, ale nikoli výlučně,
ošetřovatelů a veterinářů, mohou být považováni za další odpovědné osoby, pokud jsou přítomni
na výstavě nebo činí příslušná rozhodnutí o daném koni. Pokud odpovědná osoba určí někoho,
kdo ji zastupuje (např. právník), jakákoli korespondence zaslaná tomuto zástupci bude považována
za sdělenou odpovědné osobě.
Tato pravidla budou v případě potřeby interpretována podle ustanovení právních předpisů
Švýcarska.
Organizátoři přehlídek nesmí používat žádná pravidla, která jsou v rozporu s těmito Všeobecnými
pravidly EAHSC.
3. Koně na přehlídkách musí být vybaveni Průkazem koně (pasem koně), obsahujícím veškerá
očkování. Koně ze zemí, kde se nevydávají pasy koní, musí být vybaveni oficiálním registračním
dokumentem, který obsahuje grafický popis a veškeré vakcinace koně. Pokud je Průkaz koně (pas
koně) účastnícího se přehlídky z jakéhokoliv důvodu na jeho registru, je nutno, aby koně
doprovázelo oficiální potvrzení, vystavené daným registrem (asociací), společně s fotokopií pasu
(Průkazu koně), zahrnující popis koně a jeho veškeré vakcinace.
Organizátor přehlídek
4. Organizátorovi je vyhrazeno právo odmítnout přihlášky, musí však toto odmítnutí písemně
zdůvodnit.
5. Organizátor zajistí tisk katalog přehlídky. Všichni koně s uvedením jejich původu, data narození,
barvy, jména/názvu chovatele a majitele musí být vytištěni v katalogu přehlídky. V případě, že kůň
není vytištěn v katalogu, získá povolení být předveden pouze v případě, že byl při tisku opomenut.
Dodatečné zařazení koně do katalogu však závisí na rozhodnutí Disciplinární komise. Katalog by
měl obsahovat:
- Jména všech oficiálů,
- Všeobecná pravidla pro přehlídky EAHSC,
- systém užitého hodnocení, Pravidla pro rovnost a Pravidla pro šampionáty, Pravidla pro
vystavování hříbat (pokud jsou na přehlídce předváděna hříbata)
- pro přehlídky, kde jsou udělovány finanční výhry, musí být uvedena celková výše dotací a
způsob jejich rozdělení
6. Žádná třída nesmí být rozdělena, pokud je v ní méně než 10 přihlášených koní. Spojení tříd koní
různého věku a stejného pohlaví je povoleno, pokud je počet účastníků ve třídě nižší než 3.

7. a) Žádné detaily o předváděném koni nesmí být zveřejněny v průběhu hodnocení daného koně.
Tyto informace však mohou být zveřejněny po odevzdání hodnotících listů porotců pro daného
koně.
b) Organizátor nesmí poskytnout žádné informace o účastnících a jejich koních dříve, než je
katalog uveden do prodeje v místě pořádání přehlídky. Katalog nesmí být prodáván, publikován či
zveřejněn na internetu dříve než jeden den před zahájením přehlídky.
8. a) Žádný ze členů organizačního týmu nesmí být členem hodnotící komise a ani Disciplinární
komise.
b) Žádný z organizátorů ECAHO A a Titulové výstavy a ani členové jeho rodiny nesmí participovat
jako porotce či člen Disciplinární komise na žádné jiné A a Titulové výstavě.
c) Členové organizačního výboru A nebo Titulové výstavy nejsou oprávněni vystavovat vlastní
koně na výstavě, kterou organizují.
d) Porotce nesmí hodnotit více něž jedni Titulovou show v Evropě a jednu mimo Evropuv průběhu
jednoho kalendářního roku.
e) Porotce nesmí hodnotit více než 15 výstav arabských koní organizovaných ve členských zemích
ECAHO v průběhu jednoho kalendářního roku.
f) Člen Disciplinární komice / Ringový stevard nesmí vykonávat funkci DC / Ringového stevarda na
více než 15 výstavách arabských koní organizovaných ve členských zemích ECAHO v průběhu
jednoho kalendářního roku.

9. Organizátor zajistí přiměřenou rotaci porotců.
10. Organizátor zajistí přiměřený transport, ubytování a stravování během přehlídky všem porotcům,
členům Disciplinární komise, ringovému stevardovi a ostatním ECAHO zástupcům. Pokud porotce,
člen Disciplinární komise nebo ringový stevard zruší svou účast na přehlídce po zajištění
cestovních výloh, je povinen tyto uhradit na vlastní náklad.
11. Organizátor vyplatí Porotcům, Disciplinárním komisařům a Ringovým stevardům denní odměnu za
každý den práce (bez ohledu na počet odpracovaných hodin), a to následovně: B mezinárodní a C
mezinárodní výstavy: € 100,- / A výstavy: € 150,- / Titulové výstavy: € 200,-.
Vyplacení denní odměny na výstavách ostatních kategorií je možné na základě rozhodnutí
organizátora.
Materiální dary jsou povolen bez ohledu na kategorii výstavy.
Porotci, členové Disciplinární komise, ringoví stevardi a probační činovníci (dále jako ,,oficiálové“)
12. Oficiálové pozvaní k hodnocení přehlídek registrovaných u ECAHO souhlasí s tím, že budou
pracovat čestně a poctivě a v souladu s ECAHO pravidly. Taktéž budou mít na paměti dobro
vystavovaných koní.
13. a) Oficiálové na daných přehlídkách nebudou činní v kategoriích, ve kterých dochází k jejich střetu
zájmů. Nikdo z oficiálů činných na přehlídce nesmí vystavovat žádné koně na ruce, pod sedlem či
v zápřeži nebo provozovat jiné aktivity, které by byly v rozporu s prací, kterou mají na dané
přehlídce vykonávat.
b) Vystavující musí na přihláškách potvrdit, že nedochází k žádnému střetu zájmů s pozvanými
oficiály. V případě, že vystavovatel daný střet zájmu s některým z oficiálů na přihlášce neoznačí,
jeho poplatky za přihlášky propadnou a kůň bude z předvádění vyloučen.

c) Organizátor nesmí přijmout žádnou přihlášku, poukazující na střet zájmů s některým z
pozvaných oficiálů v případě, že není pozván rezervní oficiál.
d) Porotci nejsou oprávněni navštěvovat prostory vystavovatelů, využívat pohostinnosti
vystavovatelů ani od nich přijímat dary bezprostředně před přehlídkou nebo v jejím průběhu, ani
přijímat jiné výhody, pokud by to mohlo zpochybnit čestnost a poctivost daného porotce.
14. a) Za střet zájmu oficiálů se považuje, pokud předváděný kůň:
- je trénován nebo jinak manipulován členem rodiny oficiála
- byl zakoupen či prodán oficiálem jakožto majitelem či agentem
- byl zcela nebo částečně v majetku oficiála či některého člena jeho rodiny nebo jeho
obchodního partnera v odvětví arabských koní
- byl oficiálem pronajímán
- byl oficiálem odchován nebo byl odchovancem chovatelské společnosti, ve které byl oficiál
zaměstnán
- byl oficiálem pravidelně trénován, přezkušován či ošetřován na profesionální bázi
- je součástí připravovaného nájmu či koupě koně, nebo provizorního návrhu získání koně, kde
je oficiál účasten
Skutečný nebo zjevný střet zájmů se může objevit mimo jiné tehdy, jestliže porotce během období
jednoho roku (365 dní) před přehlídkou, na které působí, (a to bez ohledu na to, zda za uvedenou
skutečnost přijal odměnu nebo protiplnění)
-

-

vstoupil do obchodního vztahu s vystavovatelem na této výstavě,
obdržel v pozici organizátora výstavy sponzorský dar od vystavovatele na dané výstavě.
Toto pravidlo se neuplatní v případě, že organizátorem je Národní organizace / asociace,
která je plným členem ECAHO, za předpokladu, že oficiál nemá ze sponzorského daru
žádný osobní finanční prospěch.
poskytl poradenství pro vystavovatele na této výstavě,
zakoupil od vystavovatele nebo prodal koně vystavovateli na této výstavě,
se podílel na odchovu koně vystavovatele na této výstavě,
se účastnil podobných činností ve vztahu k vystavovateli na této výstavě.

V případě pochybností bude rozhodující prohlášení členů Disciplinární komise. Pokud se kterýkoli
z oficiálů domnívá, že je s některým koněm, předváděčem či majitelem ve střetu zájmů, může
odmítnout účastnit se hodnocení takového koně.
13. b) V případě, že během přehlídky dojde ke střetu zájmů, který nebyl dopředu nahlášen, je možné
zvolit z následujících možností:
i) v případě konfliktu porotce nebo probačního porotce:
- porotce nebo probační porotce se vzdají hodnocení dané kategorie a příslušného
šampionátu
- předem oznámený rezervní porotce z listu porotců přehlídky bude užit pro tuto kategorii
a daný šampionát
- pokud nelze užít výše uvedená pravidla a pokud není rezervní porotce k dispozici, body v
této kategorii budou násobeny počtem plánovaných porotců pro danou kategorii a
vyděleny aktuálním počtem porotců v této kategorii, což poveden k získání
porovnatelného skóre pro případ rovnosti výsledků v šampionátu
ii) pokud je osobou se střetem zájmů člen Disciplinární komise, pak tento člen není oprávněn v
dané kategorii a následném šampionátu, kde dochází ke střetu zájmů, použít žlutou a červenou

kartu. Může však pokračovat ve vykonávání ostatních povinností, spojených s prací člena
Disciplinární komise.
iii) Pokud je osobou se střetem zájmů ringový stevard, pak by měl být po dobu střetu zájmů
nahrazen:
-

rezervním ringovým stevardem
členem Disciplinární komise

Všechny podrobnosti týkající se střetu zájmů na dané přehlídce musí být uvedeny v DC reportu.
14. Všichni oficiálové obdrží seznam vystavovatelů a sponzorů ihned po termínu uzavření přihlášek.
Dodatečné přihlášky budou oznámeny oficiálům bezodkladně.
Porotci nesmí nahlížet do katalogu před přehlídkou, na které hodnotí, či v jejím průběhu.
15. V předváděcím ringu probíhá veškerá komunikace mezi porotci a předvádějícími až do vyhlášení
výsledků výhradně prostřednictvím ringového stevarda.
16. Porotci mohou odmítnout udělit jakoukoli z cen v případě, že dle jejich názoru není vystavující
hoden jejího udělení.
17. Porotce, nebo v případě více členů celý tým porotců, může požádat ringového stevarda o udělení
žluté či červené karty v momentě, kdy zjistí jakékoliv ubližování koni nebo porušení pravidel.
Předpisy pro třídy přehlídek
18. Všichni předváděči na A a Titulových přehlídkách se musí prokázat platnou licencí (Handlers´
permit), kterou musí předložit členům Disciplinární komise.
19. Předvádějící musí být adekvátně oblečeni. Mohou mít jakýkoli oděv, který je běžný v zemi jejich
pobytu. Předvádějící nesmí nosit žádný oděv s reklamními nápisy, které by mohly odkazovat na
předváděného koně.
20. Vzpurní koně mohou být dle uvážení rozhodčích vyloučeni z přehlídky.
21. Porotci mohou požádat ringového stevarda, aby předváděč otevřel koni hubu nebo zvedl koni
nohu ke kontrole.
22. Předvádění koně musí být ohodnoceni v postoji, kroku a klusu. Předváděč, který se neřídí
nařízeními ringového stevarda, od něho může obdržet žlutou nebo červenou kartu. Porotce, nebo
i více porotců, či jejich celý tým, může taktéž požadovat po ringovém stevardovi, aby udělil žlutou
či červenou kartu.
23. a) Koně musí být přítomni v přípravném ringu alespoň 10 minut před začátkem jejich kategorie.
b) Koně, kteří se na předvadišti objeví příliš pozdě (nepředvedou společně s ostatními krok v
ringu) budou vyloučeni.
24. Tříletí a starší hřebci mohou být předváděni na uzdečce s udidlem, pokud je pro koně pohodlná a
bezpečná. Veškeré ohlávky určené k předvádění bez udidla musí být rovněž bezpečné a pro koně
pohodlné. Jakýkoliv kůň, který nebude pod kontrolou svého předváděče, může být z ringu
vyloučen a diskvalifikován.

25. a) Každý kůň, který bude v přípravném ringu na volno, podléhá penalizaci (pokuta nesmí
přesáhnout 100€). Rozhodnutí o výši pokuty je v kompetenci členů Disciplinární komise.
b) Každý kůň, který bude v předváděcím ringu na volno, podléhá penalizaci (pokuta nesmí
přesáhnout 100€). Rozhodnutí o výši pokuty je v kompetenci členů Disciplinární komise. Pokud se
kůň uvolní v předváděcím ringu podruhé, bude diskvalifikován.
26. Zrušeno
Kulhavost
27. Zjevně kulhající koně mohou být rozhodčími ohodnoceni s umístěním. Rozhodčí však smí
kulhajícího koně vyřadit, pokud se domnívá, že koni předvedení působí bolest.
28. Zrušeno
Nedovolené manipulování s koňmi
29. Změna původní barvy kůže, srsti nebo kopyt není povolena. Barva na kopyta, barvy na srst,
třpytky na srst a kosmetické operace jakož i kožní transplantace nejsou dovoleny. Nejsou dovoleny
žádné příčesky pro umělé prodloužení hřívy nebo ocasu. Dovoleny jsou bezbarvé oleje na kopyta,
vazelíny nebo olej a bílá křída na bílých nohou.
30. Umělé způsoby dilatace očí, postupy ovlivňující přirozený pohyb koně nebo vedoucí ke změně
přirozené chůze, pohybů nebo chování koně za použití obohacení krve koně kyslíkem, použitím
závaží nebo nadměrně těžkých podkov, je zakázáno. Ovlivňování koně pomocí elektrických či
chemických postupů před přehlídkou nebo v jejím průběhu je zakázáno. Jizvy po popálení, šrámy
nebo jiné stopy na těle předváděného koně, které mohou svědčit o použití zakázaných metod,
mohou být použity na jako pádný důvod k vyloučení koně z přehlídky; takové rozhodnutí je
v kompetenci Disciplinární komise na základě doporučení veterinárního lékaře.
31. a) Koně v přehlídkových třídách mohou být částečně nebo úplně ostříháni s výjimkou očních řas a
srsti uvnitř uší. Hmatové chlupy kolem nozder, huby a očí musí zůstat nedotčeny. Koně, u kterých
budou porušena daná kritéria, se nebudou moci přehlídky účastnit. Vyholování srsti až na kůži
není doporučeno.
b) Ve stájích není povoleno žádné vybavení, sloužící ke změně přirozeného vzhledu koně.
K tomuto patří potní límce, krční řemeny, pouta nebo závaží. Každý, kdo toto vybavení použije
v prostorách přehlídky, bude členy Disciplinární komise vyloučen na dobu přehlídky.
32. Zrušeno
Ochrana zvířat
33. Nadměrné používání biče, nadměrné stimulování hlukem, nadměrné kroužení s koněm po
předvadišti, zastrašování koně, používání elektrických bičů nebo způsobování koni bolest
jakýmikoli jinými prostředky je striktně zakázáno ve veškerých prostorách výstavy včetně stájí.
Hrubé bezdůvodné trhání vodítkem způsobující koni bolest je zakázáno.
34. Výše uvedené bude penalizováno.

Postihy
35. Ústní napomenutí: členové Disciplinární komise, ringový stevard v přípravném i v hlavním ringu či
ostatní oficiálové mohou užít ústní napomenutí. Ústní napomenutí nemusí být uvedeno v DC
reportu.
36. Žluté a červené karty mohou být uděleny členy Disciplinární komise a ringovým stevardem jak v
přípravném, tak i v hlavním ringu. Udělují se předváděčům a slouží jako viditelný a veřejný důkaz
o spáchaném přestupku. Datum a popis přestupku se zapisují do DC reportu. Přestupek bude
veřejně oznámen publiku na přehlídce a také uveřejněn na ECAHO webových stránkách nebo
zveřejněn jiným způsobem.
37. Žlutá karta může být udělena po předchozím ústním napomenutí nebo i bez něj.
38. Červená karta bude udělena poté, co předváděč obdrží druhou žlutou kartu za vážné prohřešky
při předvádění během jedné a té samé přehlídky. Dotyčný poté bude okamžitě vyloučen z
předvádění koní až do konce přehlídky, na které obdržel červenou kartu. Kůň, jehož předváděč
obdržel červenou kartu, může být předveden jiným předváděčem na konci příslušné třídy. V
případě závažného přestupku či nebezpečného chování mohou členové Disciplinární komise nebo
ringový stevard udělit červenou kartu bez předchozích napomenutí.
39. Každý předváděč, který neuposlechne instrukcí členů Disciplinární komise, porotců nebo
ringového stevarda, bude potrestán. K potrestání může patřit udělení žluté nebo červené karty.
Veterinární podmínky
40. Koně se zjevnými klinickými příznaky nemoci se nesmí přehlídky účastnit; takové rozhodnutí je
v kompetenci veterinárního lékaře Disciplinární komise. Pokud veterinář Disciplinární komise zjistí
zjevné klinické známky nakažlivého onemocnění, musí být kůň okamžitě umístěn v karanténě a
nesmí se přehlídky účastnit.
41. Vakcinační podmínky pro přehlídky obsahují obvykle 12 měsíční interval, kratší interval je
dodržován tehdy, pokud tak rozhodnou místní/státní autority. Tyto kratší intervaly musí být
uveřejněny na přihlášce.
42. Veškeré veterinární úkony provedené na přehlídkách musí být prováděny v souladu s ECAHO
veterinárními pravidly. Osoba odpovědná za koně na přehlídce požádá veterinárního lékaře, aby
po ošetření koně vyplnil formulář o ošetření a předá jej veterinárními lékaři Disciplinární komise.
Jakákoliv léčba poskytnutá koni těsně před přehlídkou musí být zaznamenána ošetřujícím
veterinářem na tomto formuláři, který musí být taktéž předán členům Disciplinární komise při
příjezdu na přehlídku.
43. a) Úmyslné u neúmyslné podání jakékoliv látky, která se nepovažuje za běžnou výživu (včetně
dráždidel aplikovaných na kůži či sliznice, mydriatické látky aplikované do očí), a která může
ovlivnit výkon, temperament nebo zdraví koně, je zakázáno.
b) Členové Disciplinární komise mohou požadovat testování jakéhokoliv koně.
c) Porotci mohou požádat členy Disciplinární komise o provedení testování jakéhokoliv koně.
(Viz ECAHO Pravidla pro testování koní – „Rules for Medication control“).

Stížnosti
44. Organizátor, porotce, ringový stevard, vystavovatel, majitel či předváděč účastnícího se koně se
může odvolat a podat stížnost na porušení těchto pravidel EAHSC, která jsou obsažena v „Blue
Book“. Jakákoli stížnost, vyjma stížnosti týkající se porotce nebo jiného oficiála včetně
organizátora přehlídky, musí být podána písemnou formou před ukončením přehlídky. Stěžovatel
uhradí depozit ve výši 200 € nebo ekvivalent v místní měně členům Disciplinární komise při
podání stížnosti. Depozit může propadnout v případě, že členové Disciplinární komise shledají
stížnost triviální. V takovém případě depozit náleží ECAHO.
45. Veškeré stížnosti na porotce nebo další oficiály musí být učiněny písemnou formou a podepsány
dvěma jednotlivci. Taková stížnost musí obsahovat veškeré důkazy a musí být zaslána na
Sekretariát ECAHO nejdéle do 3 dnů po ukončení dané přehlídky. Stížnost musí obsahovat celé
jméno a úplné kontaktní údaje stěžovatele. Stěžovatel uhradí depozit ve výši 300 € dle instrukcí
Sekretariátu ECAHO. Záležitost bude prošetřena v souladu s Pravidly pro Disciplinární komise
(Rules for Diciplinary Committees, art. 19. et seq).

