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Tento dokument ČBS úprava doplňuje aktuálně platná pravidla WEČR (dále jen
“Pravidla WEČR”) a upravuje výhradně odlišnosti týkající se ČBS soutěží. Není-li v této
úpravě uvedeno jinak, řídí se tyto soutěže Pravidly WEČR. Účastník bezudidlových soutěží
nebo soutěží ze země by se tedy měl seznámit jak s kompletními Pravidly WEČR, tak se
specifiky popsanými v této úpravě.

1. ČBS soutěže Working Equitation
a. Pořadatel může vypsat bezudidlovou soutěž WE jako OS (otevřená soutěž) nebo NS
(národní soutěž).
b. V případě bezudidlových soutěží se sleduje dosažená výkonnostní třída v soutěžích
ČBS (bez udidla resp. bez otěží), tj. i když jezdecká dvojice dosáhla vyšší
výkonnostní třídy v soutěžích s uzděním, při bezudidlových startech se k této
dosažené výkonnosti nepřihlíží a je třeba splnit kritéria pro postup do vyšší soutěže
ČBS (bez udidla resp. bez otěží).
c. Jezdec může na koni startovat buď v sedle, na padu či na „holém“ koni zcela bez
ničeho. V případě užití třmenů musí být třmeny volně podél sedla. Nesmí být nikde
napevno připevněny.
d. V soutěžích třídách Z a L v soutěžích typu BU a BO je povinná jezdecká helma.
e. Povolené typy uzdění vycházejí ze specifikace ČBS (viz. “Všeobecná pravidla ČBS bod 3.5.1 - 3.5.4)
https://bezudidlovyspolek.cz/_files/200000176-7ed537fd3c/V%C5%A1eobecn%C3%
A1%20pravidla%202018.pdf?fbclid=IwAR3OZym2Ja5cvFRmcuPfrp9pi9OQ0TuFf3H
WhkZmIsPKWEro-SOJipOurVg
Citace z Všeobecných pravidel ČBS:
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.
f. Maximální počet koní na opracovišti se řídí pokyny komisaře opracoviště a je-li třeba
omezit počet koní pohybujících se na opracovišti, pak soutěžní dvojice s dřívějším

časem startu má přednostní právo využít opracoviště oproti dvojici s pozdějším
časem startu.

2. ČBS typy
2.1.

BU - bez udidla

a. Povolené typy uzdění vycházejí ze specifikace ČBS (“Všeobecná pravidla ČBS Příloha 1 - Povolené a zakázané bezudidlové uždění”)

2.2.

BO - bez otěží

a. Je povolené použití nákrčního řemenu (koženého nebo provazového) a/nebo 2
bičíků či hůlek maximálně 120 cm dlouhých.
b. Je zakázané použít nákrční řemen z velmi tenkého lana nebo jakéhokoliv řezavého
ostrého materiálu.
c. V těchto soutěžích nákrční řemen a/nebo bičíky nahrazuji otěže (kde je v Pravidlech
WEČR uveden pojem “otěž” nebo “otěže”, lze nahradit a dosadit “nákrční řemen
a/nebo bičíky”) a na překážkách platí stejná pravidla pro pracovní a vodící ruku jako v
případě udidlových soutěží (např. branka, kelímek, ulička, garrocha...).
d. Každý kůň, který závodí na provaze nebo s bičíky, musí mít ve všech prostorách
závodiště na hlavě ohlávku, bosal nebo bezudidlovou uzdečku s vodítkem či otěžemi
u sedla nebo u jezdce. 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).

2.3.

KZ - ze země

a. Pořadatel může vypsat soutěž ze země jako OS (otevřená soutěž) nebo národní
soutěž (NS).
b. Všude tam, kde se v Pravidlech WEČR vyskytuje pojem jezdec, je možné ho zaměnit
v případě soutěží ze země za pojem “vodič”.
c. Všude tam, kde se vyskytuje pojem jezdecká dvojice, je možné ho zaměnit v případě
soutěží ze země za označení “soutěžní dvojice” značící vodiče a koně.
d. Soutěže se mohou účastnit dvouletí a starší koně.
e. Zařazen je pouze test ovladatelnosti.
f. Základním chodem třídy je krok nebo klus s rovnocenných hodnocením.
g. Je povoleno používat bič jako zpřesňující pomůcku vodiče, nikoliv jako nástroj k
trestání koně. Je možné použít jezdecký bičík, tušírku nebo hůlku. Délka není
omezena.
h. Je povoleno použití ohlávky, obnosku či bezudidlové uzdečky, uzdečka však musí
splňovat kritéria popsaná v sekci - “Ústroj koně”. Povolené jsou kamaše a ochranné

pomůcky nohou dle pravidel WEČR. Mimo uvedeného vybavení nesmí mít kůň na
svém těle jiné předměty (tj. sedlo, deka,…).
i. Kůň musí být vodičem veden, k vedení koně je povoleno použít vodítko, lonž či otěže
(není přípustný kůň ve volnosti).
j. Během testu ovladatelnosti (při překonávání překážek i mezi nimi) se hodnotí
plynulost předvedení, souhra vodiče s koněm, důvěra, klid a jistota koně a jeho
ochota spolupracovat, uvolněný krok, ohebnost koně a jasnost pomůcek vodiče.
k. Celkový počet překážek je 6-12.
l. Je-li zařazena překážka “skok”, překonává se libovolným chodem.
m. Způsob překonání překážky “ohrádka”: Soutěžící vejde do ohrádky, projde uličkou
(jeden kruh), vyjde ven z ohrádky, změní směr, opět vejde do ohrádky, projde uličkou
opačným směrem než předtím (jeden kruh) a vyjde ven z ohrádky. Ideální provedení
změny směru je poloviční piruetou nebo obratem kolem předku, provedením s nižším
hodnocením je změna směru obloukem.
n. U překážek, které umožňují vyslání koně na kruh (např. osmička, trojlístek) je vyslání
koně hodnoceno jako provedení s vyšší obtížností než následování.

Doplnění Pravidel WEČR je v textu níže vyznačeno tučně kurzívou a zneplatněné sekce
Pravidel WEČR jsou označené přeškrtnutým písmem.

●

2.Závody - 2.a. Závody pořádá pořadatel, který je platným členem WEČR. Pořadatel
musí být členem ČBS, pakliže není členem WEČR.

●

2.1. NS - Národní soutěž
a. Národní soutěže musí dodržovat Pravidla WEČR s úpravou ČBS v plném
rozsahu.
b. Jezdec musí být členem WEČR ČBSs řádně zaplacenými příspěvky.
c. Kůň musí být registrovaný ve WEČR v ČBS s řádně zaplacenou
registrací/evidencí, existuje-li taková evidence.

●

2.2. OS - Otevřená soutěž
a. Otevřené soutěže musí dodržovat Pravidla WEČR v úpravě definované
následujícími body této kapitoly a zároveň úpravou ČBS.
2.2. b. Soutěžící nemusí být členem WEČR ani ČBS, kůň nemusí být registrovaný ve
WEČR ani v ČBS.

●

2.3. Propozice
a. Každý závod se kromě stanov, Pravidel, řádů a předpisů WEČR a úpravy ČBS
řídí propozicemi vypsanými pořadatelem a schválenými VV WEČR a VV ČBS.

●

2.4. Dekorování
f. Dekorování jezdců může proběhnout na koních nebo bez koní dle přání
pořadatele, případně hlavního rozhodčího. Všichni musí mít kompletní závodní
oblečení a výstroj pro třídu dekorované soutěže. Jediná povolená výjimka je, pokud
jede jezdec nebo kůň po dekorování soutěž jiné třídy, pak může mít jezdec nebo kůň
oblečení a výstroj pro další soutěž. Bezudidloví jezdci mají tedy v tomto případě
povoleno absolvovat dekorování s udidlem. Bezotěžoví jezdci se dekorování
musí vždy účastnit s otěžemi (kůň tedy musí mít ohlávku, bezudidlovou
uzdečku apod.)

●

3.1. Rozhodčí
k. Rozhodčí musí mít u sebe vždy během testů a prohlídek zvonec, aktuální Pravidla
WEČR a úpravu ČBS v tištěné podobě a stopky, které si rozhodčí zajistí sám. Na
předání kolbiště před prohlídkami testu ovladatelnosti a rychlosti musí mít rozhodčí
navíc vlastní pásmo.

●

3.1.1. Kategorie rozhodčích
e. rozhodčí uvedení v bodech 3.1.1. a-d jsou oprávněni rozhodovat také
soutěže typu BU, BO a KZ příslušných tříd.

●

3.2. Pořadatel, ředitel závodu
a. 
Každý závod musí mít svého pořadatele, který je platným členem WEČR.
Pořadatel musí být členem ČBS, pakliže není členem WEČR.
e. Zašle výkonnému výboru WEČR ČBS propozice závodu ke schválení alespoň 6
týdnů před datem konání závodu, nedomluví-li se s VV na pozdějším termínu.
h. Je zodpovědný:
a. za přípravu a hladký průběh závodu,
b. za propozice, přihlášky, areál (ustájení, jezdecké povrchy), plánky a překážky,
c. za elektronické zaslání všech dokumentů v dané formě dle aktuálních vzorů v
informačním systému WEČR ze závodu oblastnímu (otevřené i národní závody,
oblastní mistrovství) nebo výkonnému (mistrovství ČR) výboru WEČR výkonnému
výboru ČBS do 14 30 dnů od data konání závodu, d. zadání výsledků závodu do
systému WEČR, existuje-li.

●

3.4. Komisař
g. Kontroluje oblečení a výstroj soutěžících tak, aby byly v souladu s Pravidly WEČR
a úpravou ČBS.
k. Je v jeho pravomoci napomenout soutěžícího, který svým chováním omezuje nebo
ohrožuje ostatní soutěžící a osoby pohybující se na opracovišti a v dalších
prostorách nebo nedodržuje Pravidla WEČR nebo úpravu ČBS.
n. Pokud soutěžící po prvním napomenutí ihned nenapraví své chování nebo
porušování Pravidel WEČR nebo úpravy ČBS, může komisař vykázat soutěžícího z
opracoviště nebo nahlásit skutečnost hlavnímu rozhodčímu.

●

4. Jezdci
c. Soutěžící musí dodržovat stanovy, pravidla, řády a předpisy WEČR a úpravu ČBS
a podmínky uvedené v propozicích závodu. Soutěžící musí přijímat rozhodnutí
rozhodčích, komisaře, sekretáře a ředitele závodu.

●

4.1.2. D - Děti
c. Pro všechny jezdce v této kategorii je povinná řádně nasazená a zapnutá dobře
padnoucí jezdecká bezpečnostní vesta, nebo páteřní chránič. To neplatí pro
soutěže typu KZ, kde dítě - vodič nemusí mít jezdeckou bezpečnostní vestu
nebo páteřní chránič.

●

4.1.4. S - Senioři
b. Pokrývka hlavy je povinná a měla by odpovídat stylu jezdecké dvojice.
Bezpečnostní helma není povinná, ale je velmi doporučená. je povinná v třídách Z
a L. Pořadatel dále může dle svého uvážení v propozicích stanovit povinnost
řádně nasazené a zapnuté tříbodové bezpečnostní helmy určené pro jezdecký
sport i v jiných třídách.

●

4.2. Oblečení jezdce
ei. Bič: Bič může být maximálně 120 cm dlouhý.
V Bič není povolen.
Z, L Bič je povolený pouze na opracovišti a v drezurním testu.
S, P Bič je povolený pouze na opracovišti. M Bič není povolen.
Výše uvedené platí pro soutěže typu BU.
V soutěžích typu BO je povolené použití 2 bičíků či hůlek maximálně 120 cm
dlouhých.
V soutěžích typu KZ je povoleno používat bič jako zpřesňující pomůcku vodiče,
nikoliv jako nástroj k trestání koně. Je možné použít jezdecký bičík, tušírku
nebo hůlku. Délka není omezena.

●

5.1. Výstroj koně
eb. Pro třídy Z, L, S, P a M je povinné sedlo včetně podbřišníku, třmenových řemenů
a třmenů. Povolená jsou sedla anglická (drezurní, univerzální, skoková), westernová,
vojenská, iberská (španělská, portugalská) a vaquera. Zakázaná jsou dámská a
dostihová sedla. V třídách Z, L, S, P a M v soutěžích typu BO a BU může jezdec
na koni startovat buď v sedle, na padu či na „holém“ koni zcela bez ničeho. V
případě třmenů musí být třmeny volně podél sedla. Nesmí být nikde napevno
připevněny.
fa. 
Uzdění s udidlem je povinné pro všechny třídy. P
 ovolené typy uzdění vycházejí
ze specifikace ČBS (
“Všeobecná pravidla ČBS - Příloha 1 - Povolené a
zakázané bezudidlové uždění”).
fb. 
Části uzdění musí být z kůže nebo podobného materiálu, decentní polstrování
uzdění je povolené.

fc. Povolené typy uzdění a udidel jsou specifikovány v příloze pravidel 11.1. viz. fa
výše
fd. Čabraky na uších koně proti mouchám jsou povolené v decentní barvě
odpovídající výstroji koně. Síťka na nose či na celé hlavě koně je povolena pouze v
otevřených soutěžích.pouze ze zdravotních důvodů koně.
●

6. Výkonnostní třídy
a. WEČR ČBS e
 viduje u každé jezdecké dvojice (jezdec a kůň) aktuální výkonnostní
třídu a dosaženou výkonnostní třídu.
b. Dosažená výkonnostní třída jezdecké dvojice je ta nejvyšší, ve které se dvojici
podařilo dokončit všechny testy v rámci jedné národní nebo mezinárodní soutěže
typu BU nebo BO a s alespoň 50% v drezurním testu a alespoň 50% v testu
ovladatelnosti.

●

6.2. Z - Základní třída
f. v soutěžích typu KZ je základním chodem třídy krok nebo klus. Zařazen je
pouze test ovladatelnosti.

●

7.3. Důvody pro vyloučení
h. Pád koně (zároveň dotyk plece a zadku země), jezdce (jakýkoliv dotyk jezdce se
zemí, vyjma sesednutí z důvodu opravy překážky), nebo obou. Tento bod neplatí
pro soutěže typu KZ.
Vytvořeno ve spolupráci WEČR a ČBS
Schváleno VV ČBS 18.4.2019

