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1. ZASADY OGÓLNK
1.1 Międzynarodowy Paraolimpijski Komitet Jeździecki (I.P.E.C.) działa jako
organ Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (I.P.C) aprobując,
zatwierdzając oraz promując zawody jeździeckie.
1.2 Poniższe przepisy są modyfikacją przepisów I.P.C. oraz przepisów
Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (F.E.I.) dokonaną przez I.P.E.C.
Wszyscy zawodnicy oraz osoby oficjalne mają obowiązek zapoznać się z
przepisami I.P.C., F.E.I. oraz I.P.E.C.
1.3 Poniższe przepisy dla zawodów ujeżdżeniowych wchodzą w życie od
stycznia 2002. Od tego momentu wszystkie teksty dotyczące tematów
opisanych w tym podręczniku (wcześniejsze wydania i wszystkie inne
oficjalne dokumenty) tracą ważność.
1.4 Poniższe przepisy nie mogą opisać każdej sytuacji, która może zaistnieć.
Jeżeli wystąpią okoliczności nieprzewidziane przepisami, bądź w jakiś
sposób wyjątkowe, obowiązkiem wszystkich stron jest podjąć decyzję
zgodną z duchem sportu, jak najbardziej zbliżoną do poniższych
przepisów oraz obowiązujących ogólnych zasad I.P.C., F.E.I. i I.P.E.C.
1.5 Zachęca się poszczególne państwa do organizowania i brania udziału w
zawodach międzynarodowych i kursach.
1.6 Językiem obowiązującym w I.P.E.C. jest język angielski.
1.7 Wszędzie tam, gdzie to możliwe, definicje, słowa, wyrażenia, mają
znaczenie zgodne z Załącznikiem I.
1.8 Jeżeli zawody międzynarodowe i krajowe organizowane są w jednym
czasie i miejscu, wyniki powinny być podawane osobno. Osobne konkursy
krajowe mogą być rozgrywane według przepisów krajowych lub przepisów
I.P.E.C.
1.9 Poniższe przepisy mogą być modyfikowane na potrzeby zawodów
krajowych lub towarzyskich. W przypadku zawodów międzynarodowych i
mistrzostw każda zmiana musi zostać zatwierdzona przez I.P.E.C. Każda
zmiana przepisów musi być jasno zaznaczona w zaproszeniu na zawody.
1.10
Jedynie w przypadku zawodów oficjalnie zaaprobowanych przez
I.P.C. lub zatwierdzonych przez I.P.E.C., może zostać użyta nazwa
I.P.C./I.P.E.C. odnośnie danych zawodów.
1.11
W przypadku Igrzysk Paraolimpijskich wydaje się dodatkowe
przepisy w uzupełnieniu poniższych. Są one dostępne przed Igrzyskami w
Krajowych Komitetach Paraolimpijskich (N.P.C.s).
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1.12
Przepisy dotyczące międzynarodowych zawodów powożenia są
umieszczone osobno w Przepisach Powożenia dostępnych w I.P.E.C.
2. KODKKS ZASAD
2.1 We wszystkich sportach jeździeckich dobro konia musi być uznane za
najważniejsze.
2.2 Dla dobra konia należy zawsze brać pod uwagę sprawność, wagę oraz
umiejętności jeźdźca.
2.3 Dobro konia jest ważniejsze od wymagań hodowców, trenerów, jeźdźców,
właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
2.4 Należy zapewnić koniom jak najlepszą obsługę i opiekę weterynaryjną.
2.5 Należy promować i utrzymywać najwyższe standardy karmienia, opieki
zdrowotnej, higieny oraz bezpieczeństwa.
2.6 W czasie transportu koni należy zapewnić odpowiednią wentylację,
karmienie, pojenie i warunki bytowe.
2.7 Należy podkreślać znaczenie zwiększania kompetencji trenerskich i
jeździeckich oraz promować badania naukowe dotyczące zdrowia koni.
2.8 Wszystkie metody jeździeckie i trenerskie muszą uznawać konia za istotę
żywą i wrażliwą, nie można wykorzystywać technik uznanych za
niedopuszczalne w przepisach F.E.I. lub I.P.E.C.
2.9 Krajowe Federacje Jeździeckie powinny sprawować kontrolę nad
wszystkimi osobami i instytucjami podlegającymi ich jurysdykcji, aby
zapewnić przestrzeganie przepisów dla dobra koni.
2.10
Wszystkie międzynarodowe i krajowe przepisy i zasady sportu
jeździeckiego odnośnie dobra koni muszą być przestrzegane nie tylko w
czasie zawodów międzynarodowych i krajowych, ale również w trakcie
trwania treningów i transportu.
2.11
W przypadku zawodów z losowanymi (wypożyczanymi) końmi
osoby oficjalne, jeźdźcy i trenerzy muszą uznawać prawa właścicieli koni
oraz ich przedstawicieli, którzy użyczyli ich na czas zawodów.
2.12
Przepisy i zasady dotyczące zawodów powinny być stale
kontrolowane dla dobra koni.
3. ODPOWIKDZIALNOŚĆ PRAWNA
3.1 Wszyscy jeźdźcy (startujący w zawodach i pozostali), właściciele koni,
stajenni, trenerzy, instruktorzy, Komisja Oceniająca Konie, personel i
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osoby oficjalne Komitetu Organizacyjnego, dosiadają koni i uczestniczą w
zawodach na własne ryzyko.
3.2 Ani Komitet Organizacyjny, ani Komitet Wykonawczy I.P.C. d.s. Sportu
Jeździeckiego (znany jako I.P.E.C.), ani I.P.C. nie ponoszą
odpowiedzialności za wypadki/choroby koni, zawodników,
trenerów/instruktorów, stajennych i innych osób. Ta sama zasada
obowiązuje w przypadku uszkodzeń samochodów, siodeł, narzędzi,
sprzętu i wszelkich innych przedmiotów (włączając w to uszkodzenie w
wyniku kradzieży, zagubienia lub pożaru).
3.3 Wszystkie osoby uczestniczące w jakiś sposób w zawodach są
personalnie odpowiedzialne wobec osób trzecich za uszkodzenia
spowodowane przez nie same, ich pracowników i ich konie.
3.4 W związku z powyższym zaleca się uczestnikom i/lub zarządzającym
organom krajowym (np. Krajowy Komitet Paraolimpijski) wykupić
ubezpieczenie od odpowiedzialności i nieszczęśliwych wypadków
odpowiednie w przypadku zawodów jeździeckich oraz zadbać o
aktualizację tego ubezpieczenia.
4. DOPING
4.1 I.P.C. zabrania zawodnikom używać zakazanych substancji w celu
osiągania lepszych wyników. Zawodnicy mogą być poddawani
wyrywkowym testom dopingowym w trakcie i poza zawodami. Każdy
zawodnik winny używania substancji zakazanych zostanie
zdyskwalifikowany we wszystkich konkursach związanych z danymi
zawodami. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach
usankcjonowanych przez I.P.C. zgadzają się przez swoje zgłoszenie i
udział poddać odpowiednim przepisom i zasadom opisanym w aktualnym
Kodeksie Medycznym i Antydopingowym I.P.C.
4.2 Żadnemu zawodnikowi nie można podać żadnego leku (również tlenu,
morfiny, itp.), kiedy przebywa w miejscu zawodów, przed, w czasie
trwania lub po zakończeniu startu, z wyjątkiem absolutnej konieczności i
za wskazaniem dyplomowanego lekarza lub członka oficjalnej ekipy
medycznej (więcej informacji może podać I.P.C. lub Krajowy Komitet
Paraolimpijski danego zawodnika).
4.3 Wszystkie leki zażywane przez zawodnika muszą być zadeklarowane w
formularzu zgłoszeniowym. Przepis ten nie dotyczy leków
zarejestrowanych w I.P.C. przez Radę Doradztwa Medycznego
(Medication Advisory Panel). Ekipy poszczególnych krajów mogą
rejestrować leki zażywane przez swoich zawodników w głównej siedzibie
I.P.C. według procedur zawartych w aktualnym Kodeksie Medycznym i
Antydopingowym I.P.C. Wnioski M.A.P. należy wysyłać do Komisji
Medycznej I.P.C. (I.P.C. Medical Commission) przez główną siedzibę
I.P.C.
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4.4 Konie nie podlegają testom na doping. Jednak wszystkie medykamenty,
preparaty ziołowe i leki mogą być podawane jedynie za wiedzą i zgodą
Delegata Technicznego, który konsultuje swoje decyzje z Delegatem
Weterynaryjnym. Decyzje powinny być konsultowane także z Szefem
Stewardów (w przypadku zawodów z własnymi końmi) i Biegłym
Oceniającym Konie (w przypadku zawodów z losowanymi końmi) oraz z
właścicielem konia lub jego przedstawicielem, Szefem Ekipy. Mogą zostać
ustalone ograniczenia ilości podawanych medykamentów.
4.5 Lista medykamentów i preparatów podawanych koniowi musi być zawarta
w formularzu zgłoszeniowym lub przedstawiona Komitetowi
Organizacyjnemu oraz Delegatowi Weterynaryjnemu i Technicznemu przy
wjeździe konia na teren zawodów. W przypadku wymienienia
medykamentów i preparatów w formularzu zgłoszeniowym należy
przekazać kopię tej listy Delegatowi Weterynaryjnemu i Technicznemu.
Delegat Weterynaryjny spisuje codziennie medykamenty i preparaty
podawane koniom dodatkowo i przekazuje listę Delegatowi Technicznemu
oraz Komitetowi Organizacyjnemu.

ROZDZIAŁ I
Zawody Ujeżdżeniowe I.P.K.C.
5. CKLK
5.1 I.P.E.C. istnieje aby stwarzać możliwości współzawodnictwa jeźdźcom
niepełnosprawnym i dawać im szansę osiągnięcia najlepszych wyników
w wybranej przez nich dyscyplinie.
5.2 Celem uprawiania dyscypliny ujeżdżenia jest poprawa równowagi,
kontroli, ruchomości, sprawności ogólnej, pamięci oraz swobody.
Wykonywanie ruchów wymaganych w poszczególnych testach oraz
utrzymywanie dobrego rytmu pozwala osiągnąć ten cel.
5.3 Celem dotyczącym konia ujeżdżeniowego jest osiągnięcie harmonijnego
rozwoju fizycznego idącego w parze z rozwojem umiejętności, co
umożliwi wytrenowanie wierzchowca spokojnego, posłusznego,
rozluźnionego i elastycznego, ale również pewnego, uważnego i
chętnego do pracy, a przez to osiągającego idealne porozumienie z
jeźdźcem.
5.4 Powyższe wartości ujawniają się w swobodzie i regularności kroku,
harmonii, lekkości i łatwości wykonania poszczególnych ruchów,
miękkości w pysku i zaangażowaniu zadu, powstających przy dobrym
impulsie i akceptacji kiełzna, z całkowitym posłuszeństwem, bez napięcia
i oporu.
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5.5 Koń wydaje się przez to wykonywać wszelkie wymagane ruchy sam z
siebie. Pewny i uważny, koń chętnie poddaje się kontroli jeźdźca,
pozostając absolutnie prostym przy ruchu na linii prostej i przyjmując
odpowiednie wygięcie przy ruchu na krzywej.
6. KATKGORIK ZAWODÓW
6.1 Igrzyska Paraolimpijskie. Międzynarodowe zawody rangi mistrzowskiej
organizowane przez miasto będące gospodarzem danych Igrzysk
Olimpijskich.
6.2 Mistrzostwa Świata. Międzynarodowe zawody rangi mistrzowskiej
otwarte dla wszystkich krajów członkowskich I.P.C. na całym świecie.
6.3 Mistrzostwa Regionu. Międzynarodowe zawody rangi mistrzowskiej dla
krajów członkowskich danego regionu I.P.C. Mistrzostwa Regionu mogą
odbywać się na zasadzie zawodów otwartych. Poszczególne regiony
mogą łączyć swoje mistrzostwa.
6.4 Zawody Międzynarodowe. Zawody międzynarodowe z czterema lub
więcej krajami współzawodniczącymi.
6.5 Zawody Towarzyskie. Zawody międzynarodowe z dwoma lub więcej
krajami współzawodniczącymi.
6.6 Zawody Lokalne lub Krajowe. Zawody organizowane i/lub nadzorowane
przez Krajowy Komitet Paraolimpijski danego państwa lub organizację
jeździecką osób niepełnosprawnych. Inne państwa mogą zostać
zaproszone do udziału w Zawodach Krajowych.
6.7 Mistrzostwa Regionu, Mistrzostwa Świata i Igrzyska Paraolimpijskie są
zawodami wyższej rangi. Wszystkie zawody wyższej rangi muszą być
zaaprobowane przez I.P.C. Ilość zgłoszeń na zawody wyższej rangi może
zostać ograniczony przez I.P.C., I.P.E.C. lub kraj/miasto gospodarza
zawodów.
6.8 Wszystkie Zawody Międzynarodowe i Towarzyskie muszą zostać
zatwierdzone przez I.P.E.C.
6.9 Zawody za zaproszeniem. Zawody Lokalne, Towarzyskie,
Międzynarodowe oraz Mistrzostwa Regionu przeznaczone jedynie dla
niektórych państw (np. Wybrzeża Pacyfiku lub Krajów Europejskich) lub
dla pewnych grup jeźdźców (np. Młodych Jeźdźców lub Jeźdźców
Niewidomych).
6.10
Zawody mogą być rozgrywane z własnymi końmi – „Own Horses
competitions”; lub z końmi losowanymi (pożyczanymi) – „Draw (borrowed)
Horses competitions”. Zawody z końmi losowanymi to te, na których kraj
organizatora zapewnia odpowiednie konie dla wszystkich zawodników.
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Zawody z własnymi końmi to te, gdzie każde uczestniczące państwo jest
odpowiedzialne za zapewnienie koni dla swoich zawodników. Jeśli ekipa
jakiegoś państwa nie jest w stanie przywieźć swoich koni na takie zawody,
kraj organizatora może zaproponować kontakty, gdzie można wynająć
odpowiednie wierzchowce na czas trwania zawodów. Te konie będą
uznawane za „własne” podczas zawodów. Ekipa wynajmująca konie
ponosi wszelkie koszty związane z tymi końmi.
6.11
Jeśli to tylko możliwe, ekipy poszczególnych krajów powinny
składać się z jeźdźców wszystkich poziomów.
6.12
Zawody mogą być otwarte dla wszystkich osób niepełnosprawnych
zdolnych wystartować w takich zawodach według przepisów I.P.E.C., lub
przeznaczone tylko dla zaproszonych państw czy grup osób (patrz
Podręcznik Klasyfikacji I.P.E.C. – I.P.E.C. Classification Manual).
6.13
Terminy zawodów i kursów I.P.E.C. są drukowane w Kalendarzu
Imprez I.P.E.C. oraz są dostępne na stronie internetowej I.P.E.C.
(www.ipec-athletes.de) i stronie internetowej I.P.C. (www.paralympic.org).
Kalendarz Imprez można dostać kontaktując się z Sekretarzem I.P.E.C.

ROZDZIAŁ II
Obowiązki Komitetu Organizacyjnego
7. APROBOWANIK I ZATWIKRDZANIK ZAWODÓW
7.1 Zawody wyższej rangi. Muszą zostać oficjalnie zaaprobowane przez I.P.C. i
oficjalnie zatwierdzone przez I.P.E.C. Krajowy Komitet Paraolimpijski
(N.P.C.) danego Komitetu Organizacyjnego musi zwrócić się z prośbą o
aprobatę i zatwierdzenie.
7.2 Aby zawody wyższej rangi mogły zostać zaaprobowane przez I.P.C. należy
do głównej siedziby I.P.C. dostarczyć Ofertę z informacją o planowanych
zawodach (Bid Document). Dokument do wypełnienia można pobrać w
głównej siedzibie I.P.C. Należy również wypełnić Wniosek o Zatwierdzenie
(Application for Approval) jak opisano w punkcie 7.8 oraz dostarczyć go do
I.P.E.C. Przedstawiciele I.P.E.C. mogą zechcieć obejrzeć obiekt, gdzie będą
odbywać się zawody, przed zaaprobowaniem imprezy. Wydatki związane z
ta wizytą ponosi kraj składający Ofertę.
7.3 Igrzyska Paraolimpijskie. Miasto organizatora musi zapewnić odpowiednie,
dobrze przygotowane konie wszystkim zawodnikom. Alternatywą jest
pokrycie wszelkich kosztów transportu lotniczego koni przywiezionych przez
ekipy od jednego z głównych lotnisk w kraju organizatora do miasta, gdzie
odbędą się Igrzyska oraz opłacenie odpowiedniego transportu dla koni z
lotniska na miejsce zawodów. Definicja „odpowiedniego konia” – patrz punkt
35.
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7.4 Wszystkie zawody międzynarodowe muszą być zatwierdzone przez I.P.E.C.,
jeśli mają być uznawane za międzynarodowe zawody I.P.E.C. Aby to
uzyskać Krajowy Komitet Paraolimpijski (w przypadku mniejszych zawodów
Komitet Organizacyjny) składa w I.P.E.C. Wniosek o Zatwierdzenie/Uznanie
(Application for Approval/Recognition).
7.5 Zawody Krajowe i Towarzyskie mogą zostać Uznane przez I.P.E.C. Krajowy
Komitet Paraolimpijski lub Komitet Organizacyjny składa Wniosek o
Zatwierdzenie/Uznanie zawodów (Application for Approval/Recognition).
7.6 Przy każdych zawodach musi istnieć Komitet Organizacyjny składający się z
osób o odpowiednim doświadczeniu, które zajmą się organizacją zawodów
oraz współpracą z I.P.E.C. W przypadku ustalenia terminu zawodów zaleca
się konsultację z I.P.E.C. aby ten termin mógł być umieszczony w
Kalendarzu Imprez I.P.E.C.
7.7 Przedstawiciel wyznaczony przez I.P.E.C. jest obecny przy każdych
zawodach zaaprobowanych przez I.P.C. i/lub zatwierdzonych przez I.P.E.C.
Przedstawiciel może pełnić również inne obowiązki w trakcie zawodów.
Wszelkie koszty jego pobytu ponosi kraj organizatora (patrz także punkt
19.5.1).
7.8 WNIOSKK O ZATWIKRDZKNIK / UZNANIK
Zaleca się aby Wniosek o Zatwierdzenie/Uznanie zawierał wszystkie wymienione
punkty. Formularz dostępny w I.P.E.C.
Część I

Projekt Zaproszenia. Zaproszenie powinno zawierać poniższe
informacje.

a) Data i miejsce zawodów.
b) Informacja, że zawody mają być zaaprobowane przez I.P.C. i/lub
zatwierdzone/uznane przez I.P.E.C.
c) Warunki przystąpienia do zawodów oraz czy są to zawody z własnymi czy
losowanymi (pożyczanymi) końmi.
d) Testy ujeżdżeniowe dla każdego poziomu (patrz punkt 15.1, 23.5 i 26).
Test rozgrzewkowy (warm-up test) dla każdego poziomu do wykonania na
głównym czworoboku zawodów powinien być zaproponowany w
przypadku każdych zawodów wyższej rangi oraz zawsze tam, gdzie jest to
możliwe.
e) Wpisowe. Powinno być ustalone zgodnie z budżetem Komitetu
Organizacyjnego.
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f) Karta Zawodnika (Rider’s Profile), Karta Konia Własnego (Own Horse
Profile) - jeżeli dotyczy, Karta Oficjalnych Członków Ekipy (Official Staff
Profile) i Karta Ekipy (Overall Team Profile). Patrz Załącznik II.
g) Przy zawodach z własnymi końmi – podanie kontaktu, gdzie można się
dowiedzieć o warunki wynajmu koni na czas zawodów.
h) Informacja o zakwaterowaniu, stajniach dla koni i transporcie.
i) Informacja o opiece medycznej i weterynaryjnej.
j) Inne istotne informacje, wraz z informacją o ewentualnych odstępstwach
od przepisów I.P.E.C.
k) Termin przesyłania wstępnych zgłoszeń oraz końcowy termin przesyłania
zgłoszeń ostatecznych.
l) Lista nazwisk i stanowisk osób wchodzących w skład Komitetu
Organizacyjnego (określająca Przewodniczącego, Kierownika Zawodów
oraz osoby reprezentujące Komitet Organizacyjny, jeśli jest to wymagane
w poniższych przepisach).
m) Wszelkie inne istotne informacje wraz z informacją o przewidywanych
przez Komitet Organizacyjny trudnościach.
Część II

Zapewnienie, że wymienione usługi/udogodnienia będą
dostępne w czasie zawodów i w czasie dni treningowych.

a) Odpowiednio wyposażone Centrum Klasyfikacji (patrz punkt 16). Centrum
Klasyfikacji może znajdować się w tym samym miejscu co Punkt
Medyczny.
b) Wykwalifikowany lekarz w roli Delegata Medycznego.
c) Dobrze wyposażony, ogólnie dostępny i wyraźnie oznaczony Punkt
Medyczny. W czasie trwania zawodów oraz w ciągu dni treningowych
przed zawodami w Punkcie Medycznym powinni być: wykwalifikowany
lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub przynajmniej dwie pielęgniarki, z
lekarzem i fizjoterapeutą na telefon. Punkt Medyczny musi być czynny
zawsze, kiedy zawodnicy są na miejscu zawodów.
d) Wykwalifikowany lekarz weterynarii (Delegat Weterynaryjny) na miejscu
zawodów lub na telefon w okolicy miejsca zawodów.
e) Kowal na miejscu zawodów lub na telefon w okolicy miejsca zawodów.
f) Szczegółowe procedury postępowania w razie
niebezpieczeństwa/wypadku.
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g) Paramedyczne ekipy pierwszej pomocy, jeśli to konieczne.
h) Dwa pojazdy do natychmiastowego transportu do szpitala w razie
potrzeby.
i) Zakwaterowanie z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
j) Wystarczająca ilość toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
(w tym osób na wózkach) w miejscu zakwaterowania, w stajniach, na
miejscu zawodów.
k) Stajnie, ściółka i pasza. Stajnie powinny być wyczyszczone i
zdezynfekowane przed przybyciem koni.
l) Bezpieczne pomieszczenia (pod nadzorem lub zamykane) do
przechowywania sprzętu/strojów, itp.
m) Transport przystosowany dla osób niepełnosprawnych między miejscem
zakwaterowania, stajniami, miejscem zawodów, dostępny jak najczęściej,
ale w granicach rozsądku. Należy również zorganizować transport z
najbliższego portu lotniczego/morskiego, bądź dworca kolejowego, do
którego docierają zawodnicy i z którego będą wyjeżdżać. Transport
powinien być dostępny dla zawodników, oficjalnych członków ekip oraz
osób pomagających, o których przybyciu organizator został
poinformowany.
n) Usługi cateringowe oraz bufet dostępny dla ekip, sponsorów, osób
oficjalnych i publiczności.
o) Jeżeli teren zawodów jest rozległy lub trudno się po nim poruszać, należy
osobom oficjalnym i ekipom zapewnić wózki golfowe (melexy) lub
podobne.
p) Na zawodach wyższej rangi powinno wyznaczyć się miejsce, gdzie
zawodnicy mogą położyć się i odpocząć w ciągu dnia.
8. INNK OBOWIĄZKI KOMITKTU ORGANIZACYJNKGO
8.1 Pozostałe wymagania przy organizowaniu międzynarodowych zawodów
jeździeckich I.P.C. dla osób niepełnosprawnych:
a) Asystent Szefa Stewardów oraz Stewardzi. Przynajmniej dwóch
stewardów przy każdym czworoboku konkursowym, jeden do
kontrolowania sprzętu używanego przez zawodników, reszta przy
czworobokach treningowych.
b) System nagłaśniający dla publiczności, konferansjer, sprzęt muzyczny i
osoba odpowiedzialna za jego obsługę.
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c) Biegły Oceniający Konie wraz z Komisją Oceniającą Konie przy zawodach
z losowanymi końmi (patrz punkt 19.8).
d) Stajenni przydzieleni do losowanych koni (jeżeli dotyczy).
e) Sekretarze dla sędziów. Muszą to być osoby biegłe w pisaniu w języku
angielskim, a jeśli to tylko możliwe, w języku danego sędziego.
f) Kurierzy do odbierania arkuszy z wynikami od sędziów. Powinien być co
najmniej jeden na każde miejsce, gdzie rozgrywają sie zawody.
g) Osoby zliczające wyniki, odpowiednio wyposażone i dysponujące
oddzielnym pomieszczeniem.
h) Tablica wyników i osoba za nią odpowiedzialna. Tablica powinna być
umieszczona w miejscu, gdzie będzie widoczna zarówno dla osób
stojących jak i na wózkach.
i) Osoba odpowiedzialna za nagrody (patrz punkt 17).
j) Personel sekretariatu (patrz punkt 11.4).
k) Kierownik cateringu i personel cateringowy.
l) Przy zawodach wyższej rangi (przy innych zawodach jeśli to możliwe)
osoba oddelegowana do każdej z ekip, posługująca się językiem danej
ekipy, w razie potrzeby pełniąca rolę tłumacza. Powinny to być osoby
zapoznane z organizacją zawodów i terenu zawodów. Osoby takie należy
zapewnić również sponsorom i VIPom.
m) Przy zawodach wyższej rangi (przy innych zawodach jeśli to możliwe)
tłumacze obecni na terenie w trakcie zawodów, od przybycia do wyjazdu
zawodników. Tłumacze powinni być zapewnieni niezależnie od osób
zajmujących się ekipami.
n) W razie potrzeby, biuro prasowe zawodów z obsługą.
o) Osoba odpowiedzialna za transport oraz kierowcy i odpowiednie pojazdy
do transportu zawodników, sponsorów, osób oficjalnych, oraz do
transportu w razie wypadku.
p) Parkingowi w razie potrzeby.
q) Osoba lub osoby zarządzające terenem.
r) Jeźdźcy demonstratorzy (patrz punkt 15.10).
s) Rampy/podesty do wsiadania wygodnie rozmieszczone przy każdym
czworoboku i przy stajniach.
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t) Podjazdy dla wózków wszędzie tam, gdzie zawodnicy maja dostęp.
u) Wygodne miejsce na stoisko reklamowe I.P.E.C., prowadzące także
sprzedaż pewnych artykułów. W tej sprawie należy konsultować się z
Sekretarzem I.P.E.C.
Przy mniejszych zawodach międzynarodowych jedna osoba może pełnić kilka
funkcji.
9. ZAPROSZKNIA
9.1 Po usankcjonowaniu zawodów przez I.P.C. i/lub zatwierdzeniu przez I.P.E.C.
Komitet Organizacyjny ma obowiązek wysłania zaproszenia do Krajowych
Komitetów Paraolimpijskich, które są odpowiedzialne za dalsze rozsyłanie
ww. zaproszenia do odpowiednich organizacji osób niepełnosprawnych w
kraju oraz wszystkich zainteresowanych. Adresy Komitetów można uzyskać
w I.P.E.C. Oprócz tego można też wysyłać zaproszenie bezpośrednio do
konkretnych osób.
9.2 Zaproszenia na zawody wyższej rangi musza zostać wysłane do 1 stycznia
roku, w którym się odbywają. Zaproszenia na inne zawody powinny zostać
wysłane jak najwcześniej, najpóźniej na 4 miesiące przed zawodami, żeby
umożliwić zainteresowanym planowanie i zbieranie funduszy. W przypadku
Indywidualnych Mistrzostw Derby formularze zgłoszeniowe muszą zawierać
oświadczenie do podpisania przez wszystkich zawodników i innych
właścicieli koni dotyczące zgody na użyczenie konia na te zawody.
9.3 Komitet Organizacyjny zobowiązany jest wysłać potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia (czasami wraz z odpowiednimi informacjami wymaganymi przez
I.P.C.) do wszystkich Krajowych Komitetów Paraolimpijskich, które je
przysłały.
9.4 Komitety Krajowe mają prawo wprowadzać zmiany w zgłoszeniach
wstępnych aż do końcowego terminu przesyłania ostatecznych zgłoszeń. Po
terminie końcowym nie można dokonywać żadnych zmian w Karcie
Zawodnika (nie dotyczy wycofania zawodnika) bez zgody Komitetu
Organizacyjnego (patrz również punkt 25).
9.5 Zawody wyższej rangi. Wstępna Karta Ekipy musi zostać przesłana do
Komitetu Organizacyjnego najpóźniej na 3 miesiące przed zawodami. Należy
załączyć także Karty Zawodników, aby dotarły przed wyznaczonym
terminem.
Komitet Organizacyjny może wymagać podania poziomów zawodników
przed upłynięciem tego terminu. Jeśli ilość zgłoszeń jest ograniczona, kraj
organizatora może zgłosić maksymalnie trzech dodatkowych zawodników,
którzy nie biorą udziału w konkursach drużynowych, ale mogą startować
indywidualnie.
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9.6 Igrzyska Paraolimpijskie. Z powodu ograniczeń ilościowych kraj
organizatora nie może zgłosić dodatkowych zawodników do konkursów
indywidualnych. I.P.E.C. natomiast wydaje pewną liczbę „dzikich kart”.
10. CZWOROBOKI (F.K.I. Artykuł 429)
10.1 Zawody wyższej rangi. Testy przyjęte dla poziomu I, II i III są wykonywane
na czworoboku o wymiarach 20m x 40m. Testy z poziomu IV można
wykonywać na czworoboku 20m x 40m lub 20m x 60m. Jeśli tylko jest to
możliwe, przy testach z poziomu IV należy używać czworoboku 20m x 60m.
Obowiązkowe jest zastosowanie nawierzchni sztucznej lub piaskowej.
10.2 Zawody Międzynarodowe i Towarzyskie. Komitet Organizacyjny
powinien razem z I.P.E.C. zadecydować o wymiarach czworoboku dla
poziomu IV. Jeśli tylko jest to możliwe, lepiej użyć czworoboku 20m x 60m.
10.3 Cały teren zawodów powinien być ogrodzony z zamykanymi wejściami lub
z ochroną przy wejściach. Jeżeli nie jest to możliwe należy wspomnieć o
tym w zaproszeniu.
10.4 Czworoboki (w miarę możliwości czworoboki na wolnym powietrzu z
odpowiednimi oznaczeniami i przynajmniej jeden czworobok w krytej hali)
powinny być dostępne od momentu planowanego przyjazdu koni.
Czworoboki muszą być bezpieczne dla osób niepełnosprawnych
dosiadających własnych lub nieznanych koni.
10.5 Czworoboki powinny mieć wyrównaną powierzchnię i być rozplanowane
według rysunku „A” i „B”. Muszą być otoczone ciągiem białych płotków o
wysokości co najmniej 30cm (dokładniejszy opis czworoboku znajduje się
w przepisach F.E.I.).

Rysunek „A” – mały czworobok
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Rysunek „B” – duży czworobok

10.6 Czworoboki powinny być odsunięte od publiczności na odległość
przynajmniej 10m. W razie potrzeby można użyć ogrodzenia z liny lub
szczebli, aby uniknąć przechodzenia.
10.7 Oznaczenia powinny być umieszczone na zewnątrz czworoboku w
odległości ok. 50cm. Oznaczenia powinny być na trójkątnych,
kwadratowych lub okrągłych tablicach z literami widocznymi ze wszystkich
stron. Organizatorzy zawodów z udziałem osób niedowidzących powinni
użyć oznaczeń na białych tablicach o wysokości co najmniej 1m z czarnymi
literami wysokości co najmniej 80cm.
10.8 Wjazd na czworobok znajduje się w „A”, ma szerokość 2m (1m po każdej
stronie linii środkowej). Litera „A” powinna być odsunięta od czworoboku;
jeśli to możliwe – na odległość 10m, żeby umożliwić koniom prosty wjazd.
Wjazd powinien być odpowiednio poszerzony przy konkursach dla par.
10.9 W krajach, gdzie często występuje niesprzyjająca pogoda, zaleca się
korzystanie z czworoboków w krytych halach. Oznaczenia mogą zostać
umocowane na ścianach hali.
10.10 Linia środkowa oraz punkty „D”, „X” i „G” (jeśli to możliwe, również „L” oraz
„I” na dużym czworoboku) powinny być wyraźnie zaznaczone. Na podłożu
trawiastym powinny być wykoszone. Można też użyć innych dyskretnych
sposobów ich oznaczenia tak, aby nie płoszyły one koni. Na innych
powierzchniach oznaczenia można wygnieść lub zagrabić. Wszystkie
oznaczenia powinny pozostać widoczne podczas trwania całego konkursu,
dlatego sugeruje się ich odnawianie po przejeździe każdej grupy 5 – 6 koni.
10.11 Czworoboki powinny być rozmieszczone w odległości co najmniej 15 –
20m od siebie, aby uniknąć zamieszania przy wydawaniu komend i ułatwić
wjazd w „A”.
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10.12 Sędziom należy zapewnić odpowiednio wyniesione ponad poziom
czworoboku stanowiska sędziowskie. Jeśli niemożliwe jest ustawienie
budek, można wykorzystać samochody.
10.13 Czworoboki treningowe powinny być umieszczone na tyle daleko od
konkursowych, żeby nie powodować zamieszania.
10.14 Jeźdźcy niedowidzący/niewidomi powinni mieć zapewniony oddzielny
czworobok treningowy. Powinien on mieć wymiary czworoboku
konkursowego i być otoczony wysokim ogrodzeniem. W tym przypadku
często używa się krytej hali.
10.15 Aby uniknąć opóźnień, rozprężalnię należy usytuować blisko czworoboku
konkursowego. Stewardowie zajmujący się kontrolą sprzętu powinni być
obecni w pobliżu czworoboku konkursowego.
10.16 Obowiązkiem sędziów jest sprawdzić czy czworobok jest prawidłowo
skonstruowany oraz ewentualnie zlecić dokonanie zmian.
10.17 Bez zgody Delegata Technicznego nie można emitować przez system
nagłaśniający żadnych ogłoszeń ani głośnej muzyki podczas przejazdu
zawodnika. Jeżeli Komitet Organizacyjny (po konsultacji z I.P.E.C.)
podejmie taką decyzję, można użyć cichego tła muzycznego do
przejazdów.
11. WYPOSAŻKNIK OSÓB OFICJALNYCH I PKRSONKLU
11.1 Członkowie Komisji Sędziowskiej powinni mieć do swojej dyspozycji:
kompetentnego, doświadczonego sekretarza, podkładkę do pisania
(clipboard), długopisy, wystarczającą ilość arkuszy ocen, porządek
przejazdów (wraz z zaznaczonymi zawodnikami, którzy zostali wycofani –
tę listę uaktualnia Steward), program zawodów oraz napoje. Sędzia w
literze „C” powinien mieć również gwizdek lub dzwonek oraz stoper przy
programach dowolnych. Członkowie Komisji Sędziowskiej muszą być
odseparowani od publiczności. Należy im także zapewnić osłonę przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
11.2 Osoby zliczające wyniki powinny mieć zapewnione spokojne miejsce z
ograniczeniem dostępu (wstęp tylko dla osób oficjalnych). Powinni być
wyposażeni w liczący sprzęt elektroniczny z możliwością wykonania
wydruku, zszywacz, czysty papier, podkładkę do pisania (clipboard),
długopisy, ołówki, gumki, program, kopię przepisów (I.P.E.C. i F.E.I.),
radiotelefon lub inny sposób komunikacji z Komitetem Organizacyjnym i
Delegatem Technicznym. Osoby zliczające wyniki powinny mieć również
możliwość niezależnego sprawdzenia swoich obliczeń.
11.3 Stewardowie powinni być wyposażeni w radiotelefon, podkładkę do pisania
(clipboard) z plastikową osłoną, listę startową z uwzględnieniem
dokładnych czasów przejazdów, program zawodów oraz aktualną listę
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wycofanych zawodników. Stewardowie powinni w jakiś sposób wyróżniać
się strojem – np. mogą mieć kurtki czy fulary w jednym kolorze.
11.4

Sekretarz zawodów powinien dysponować pomieszczeniem wyposażonym
w komputer z drukarką, telefon, fax, xero i radiotelefon. W razie potrzeby
należy zapewnić mu asystentów.

11.5 Kopia aktualnych przepisów I.P.E.C. i F.E.I. musi być dostępna dla osób
oficjalnych w dogodnym dla nich miejscu.
12. HARMONOGRAM ZAWODÓW ORAZ SPOTKAŃ
12.1 Nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów należy udostępnić
zainteresowanym wstępny harmonogram zawodów.
12.2 Szef Stewardów powinien wywiesić rozkład treningów na każdy dzień
treningowy do godziny 14:00 poprzedniego dnia.
12.3 Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem konkursów Komitet
Organizacyjny jest zobowiązany udostępnić rozkład przejazdów
poszczególnych poziomów.
12.4 Spotkania Szefów Ekip. Komitet Organizacyjny powinien zorganizować i
poprowadzić spotkania Szefów Ekip w czasie i miejscu ustalonym
przynajmniej dzień wcześniej. Na spotkaniach powinni być obecni dwaj lub
trzej przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego oraz Szefowie Ekip,
Delegat/Delegaci Techniczni, Szef Stewardów, Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej, Główny Klasyfikator, Przewodniczący Komisji Odwoławczej,
Kierownik Stajni. Inne osoby oficjalne mogą zostać poproszone o udział w
spotkaniach. Zaleca się prowadzenie spotkań przez większość dni przed i
w czasie zawodów. Na spotkaniach powinno odbywać się losowanie
kolejności startów.
12.5 Komisja Sędziowska powinna odbyć spotkanie na terenie zawodów nie
później niż dzień przed rozpoczęciem zawodów.
12.6 Komitet Organizacyjny powinien zorganizować spotkanie właścicieli koni
wypożyczonych do zawodów z losowanymi końmi po przybyciu koni na
teren zawodów a przed losowaniem. Później spotkania te odbywają się w
razie potrzeby. Na tych spotkaniach powinien być obecny Delegat
Techniczny lub osoba przez niego wyznaczona.
12.7 Inne spotkania powinny być organizowane w razie potrzeby.
13. RKKLAMA
13.1 Za reklamowanie zawodów odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny lub
jego rzecznik prasowy.
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13.2 Wszystkie opublikowane materiały o zawodach powinny zawierać nazwę
Międzynarodowy Paraolimpijski Komitet Jeździecki (International
Paralympic Equestrian Committee), państwo oraz nazwę obiektu, gdzie
odbywają się zawody.
13.3 Zaleca się przesłanie do mediów ogólnokrajowych i lokalnych informacji o
zawodach w języku angielskim i języku organizatora nie później niż na 6
tygodni przed zawodami. Ww. informacja prasowa powinna zostać wysłana
także do Krajowego Komitetu Paraolimpijskiego każdego uczestniczącego
państwa oraz do przedstawicieli zawodników kraju organizatora.
14. SPONSORZY, DZIKNNIKARZK I GOŚCIK
14.1 Zwraca się uwagę Komitetu Organizacyjnego, że sponsorów i V.I.P.-ów
należy otoczyć szczególną opieką. Należy wyjść na przeciw ich potrzebom
dotyczącym reklamy oraz dostarczyć wszelkiego rodzaju mapki, wejściówki,
bilety, tak aby mogli swobodnie poruszać się po terenie zawodów. Powinno
się wyznaczyć odpowiednie osoby do zajmowania się sponsorami i V.I.P.ami.
14.2 Konferansjer zostanie pouczony, w jaki sposób informować o sponsorach.
14.3 Sponsorów można poprosić do prezentacji nagród, itp. przy ceremoniach
wręczania nagród.
14.4 Po zawodach doświadczeni zawodnicy powinni zostać poproszeni o
spotkanie ze sponsorami i ewentualnie udzielenie wywiadu.
14.5 Sponsorzy, dziennikarze i goście nie mają wstępu do stajni. Więcej
informacji o udzielaniu wstępu do stajni znajduje się w przepisach F.E.I.
14.6 Więcej Szczegółów znajduje się w przepisach I.P.C.

ROZDZIAŁ III
Standardy i procedury obowiązujące podczas zawodów
15. PROTOKÓŁ ZAWODÓW
15.1 W zawodach biorą udział jeźdźcy współzawodniczący w ujeżdżeniu.
15.2 Zaleca się Komitetowi Organizacyjnemu umieszczenie w programie
zawodów na każdym poziomie: testu rozgrzewkowego (warm-up test), testu
indywidualnego w programie obowiązkowym i dowolnym oraz ewentualnie
indywidualnego konkursu Derby Championship. Powinien się odbyć także
konkurs drużynowy. Jeśli czas na to pozwoli, można zorganizować również
konkurs z programem dowolnym par. Zamiast wyznaczać zwycięzcę na
każdym poziomie w indywidualnym konkursie Derby Championship, można
dodać wyniki procentowe jeźdźców na każdym poziomie w konkursie z
programem obowiązkowym i dowolnym. Krótsze testy Derby mogą być
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użyte w konkursie z programem obowiązkowym, jeżeli jest to w interesie
koni (np. przy zawodach regionalnych lub krajowych, kiedy kilku
zawodników startuje na tym samym koniu). Patrz także Testy, punkt 26.
15.3 Grupa składa się z zawodników na jednym poziomie, wykonujących ten
sam test, sędziowanych przez tych samych sędziów.
15.4 Jeżeli w grupie jest niewystarczająca liczba zawodników, można połączyć
dwa poziomy (lub części poziomów: „a” i „b”) lub więcej w jedną grupę.
Wyniki są wtedy liczone procentowo.
15.5 Porządek startów powinien być ustalony przez losowanie przeprowadzone
przez Komitet Organizacyjny w obecności Delegata Technicznego oraz
Szefów Ekip. Jeżeli dwaj kolejni zawodnicy reprezentują ten sam kraj i są
trenowani przez tego samego trenera, między zakończeniem testu przez
pierwszego z nich i rozpoczęciem startu drugiego musi być co najmniej 15
minut.
15.6 Na wykonanie każdego testu przeznacza się nie mniej niż 8 minut.
15.7 Po dwóch godzinach zawodów wymagana jest przerwa 10 – 15 min. Jeżeli
czworobok musi być zagrabiony czy wyrównany, ta przerwa zazwyczaj
wystarcza, aby to wykonać.
15.8 Jeżeli zawody w jednym dniu trwają dłużej niż 4 godziny, należy w
harmonogramie umieścić przerwę co najmniej 50 min.
15.9 Nie należy wymagać od Komisji Sędziowskiej oceniania więcej niż 40
testów dziennie.
15.10 Na dzień przed lub na pół godziny przed rozpoczęciem testów
rozgrzewkowych Komisja Sędziowska powinna mieć możliwość ocenienia
na czworoboku konkursowym przejazdu jeźdźca demonstratora na
odpowiednim poziomie. Po obejrzeniu testu sędziowie powinni mieć czas
na dyskusję. Ten sam lub inny jeździec może być użyty przed konkursem z
programem obowiązkowym. Zapewnienie jeźdźców demonstratorów jest
obowiązkiem Komitetu Organizacyjnego.
15.11 Jeźdźcy uczestniczący w zawodach poza konkursem startują według tych
samych przepisów i na tych samych zasadach co zawodnicy, jedynie ich
wyniki nie są publikowane ani pokazywane na tablicy wyników. Nie
przyznaje im się tez żadnych nagród. Nie można startować poza konkursem
w zawodach wyższej rangi.
15.12 Jeśli to tylko możliwe, kurierzy odbierają arkusze wyników od sędziów po
zakończeniu każdego przejazdu.
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15.13 Wyniki powinny być wywieszane w odpowiednim czasie a arkusze
wyników powinny być dostępne dla szefów ekip w ciągu 5 min po
wywieszeniu końcowych wyników danej grupy.
15.14 Komitet Organizacyjny powinien upewnić się, że na każdej liście wyników i
arkuszu ocen umieszczono imię i nazwisko każdego jeźdźca, jego kraj,
poziom, numer profilu.
15.15 W ciągu 28 dni po zakończeniu zawodów Komitet Organizacyjny powinien
przesłać Sekretarzowi I.P.E.C. kopie wszystkich list wyników oraz raport z
zawodów.
16. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW
16.1 Po końcowym terminie przesyłania zgłoszeń Komitet Organizacyjny
powinien wysłać do Głównego Klasyfikatora I.P.E.C. (na ręce Sekretarza
I.P.E.C.) listę wszystkich zgłoszonych zawodników, kraj, który reprezentują,
numer profilu oraz poziom, do którego się zgłosili. Po weryfikacji danych z
listy zostanie ona przesłana z powrotem do Komitetu Organizacyjnego,
uwzględniając zawodników, którzy powinni być sklasyfikowani lub zbadani
ponownie.
16.2 Komitet Organizacyjny ma obowiązek umieścić w harmonogramie przed
zawodami klasyfikację wszystkich zawodników, którzy jej potrzebują. Na
klasyfikację jednego zawodnika należy przeznaczyć 30 minut. Trzeba też
uwzględnić przerwy na posiłek (i inne) klasyfikatorów. Należy przesłać
zawodnikom datę i czas ich klasyfikacji przed zawodami lub powiadomić
ich niezwłocznie po przybyciu na miejsce zawodów.
16.3 Do klasyfikacji należy udostępnić czyste, gwarantujące dyskrecję,
pomieszczenie. Powinno zostać wyposażone w leżankę z poduszką, 4 – 5
krzeseł, stół lub stołek, wodę do picia i ręcznik. Pomieszczenie powinno
być wystarczająco duże, aby pomieścić klasyfikatorów, zawodnika i jego
przedstawiciela.
16.4 W pobliżu pomieszczenia do klasyfikacji należy zapewnić odpowiednią
poczekalnię.
16.5 Należy wyznaczyć Asystenta Administracyjnego dla klasyfikatorów. Oprócz
obowiązków takich jak wykonywanie kserokopii, Asystent Administracyjny
dba o to, żeby zawodnicy pojawiali się punktualnie, w razie potrzeby
kontaktuje się z Szefami Ekip, jak najszybciej przekazuje wyniki klasyfikacji
Komitetowi Organizacyjnemu oraz, jeżeli klasyfikatorzy sobie tego życzą,
organizuje obserwację zawodnika na koniu.
16.6 Klasyfikatorzy (włączając w to klasyfikatorów z kraju organizatora, którzy
chcą w tych obserwacjach uczestniczyć) powinni mieć możliwość
obserwacji jeźdźców na terenie zawodów i komentowania klasyfikacji, tak
żeby ich uwagi nie zostały podsłuchane.
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16.7 Jeżeli zachodzi konieczność obserwacji zawodnika na koniu, należy ustalić
konkretny czas z zawodnikiem, Komitetem Organizacyjnym, Szefem Ekipy,
Delegatem Technicznym oraz klasyfikatorami. Jako że jest to element
klasyfikacji, umiejętności jeźdźca nie są brane pod uwagę.
17. NAGRODY (patrz Przepisy F.K.I. punkt 129)
17.1 Zawody wyższej rangi. Przy ceremonii wręczania nagród zawodnicy
występują na koniach. Należy zapewnić podium/ podest dla osób
wręczających medale i nagrody.
17.2 Jeźdźcom i koniom towarzyszą odpowiednio ubrani Szefowie Ekip lub ich
przedstawiciele. Koniom mogą towarzyszyć ich właściciele, również
odpowiednio ubrani.
17.3 Przy Zawodach Międzynarodowych lub Towarzyskich Komitet
Organizacyjny decyduje o formie nagród oraz formie ceremonii ich
wręczania (z zachowaniem przepisów i zaleceń I.P.E.C.). Liczba nagród w
każdym konkursie musi wynosić jedna nagroda na każdych czterech
startujących, co najmniej trzy nagrody na konkurs. Komitet Organizacyjny
może podjąć decyzję o wręczeniu nagród w naturze (poza flot, itp.).
17.4 Zaleca się, żeby medale i flot były wręczane zdobywcom pierwszego,
drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji łącznej (biorąc pod uwagę
wszystkie testy) oraz każdemu członkowi drużyny na miejscu pierwszym,
drugim i trzecim, a także zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca na każdym poziomie.
17.5 We wszystkich zawodach, łącznie z Igrzyskami Paraolimpijskimi, należy
wręczyć flot i, jeśli to możliwe, dyplomy lub odznaki, indywidualnym
zdobywcom miejsc 4 – 8 (biorąc pod uwagę wszystkie testy) oraz każdemu
członkowi ekip na tych miejscach. Zdobywca czwartego miejsca w
konkursach indywidualnych powinien również otrzymać flot i
dyplom/odznakę.
17.6 Przy zawodach z losowanymi końmi oraz dla wypożyczonych koni
„własnych” należy ufundować jednakowe flot lub podobne pamiątki dla
właścicieli koni z miejsc 1 – 8.
17.7 W konkursach rozgrzewkowych jedyną nagrodą dla zawodników oraz
właścicieli koni są flot.
17.8 Nigdy, w żadnej części zawodów, nie wręcza się więcej niż trzy medale,
poza przypadkiem remisu. Jeżeli ilość punktów jest równa przyznaje się
zawodnikom to samo miejsce oraz takie same nagrody lub medale.
17.9 Jeżeli ilość punktów jest równa przy testach programu dowolnego,
zdobywcą wyższego miejsca jest zawodnik z wyższą oceną za wrażenie
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artystyczne. Jeżeli również ta ocena jest jednakowa, zawodnikom przyznaje
się to samo miejsce.
17.10 Jeżeli zawodnik nie uzyskał co najmniej 50 % maksymalnej oceny
końcowej w danym teście, nie można mu przyznać żadnej nagrody oprócz
flots.
17.11 Pamiątkowe flot lub odznaki dla uczestników zostaną wręczone wszystkim
zawodnikom, właścicielom koni (wraz z właścicielami koni rezerwowych)
oraz jeźdźcom demonstratorom.
17.12 Flot mogą mieć barwy narodowe organizatora i powinny być opatrzone
datą, słowami: „International Paralympic Equestrian Comittee” (+ nazwa
kraju organizatora – nazwa ośrodka, gdzie odbywają się zawody – nazwa
zawodów) oraz powinny mieć nadruk ze zdobytym miejscem lub słowami
„Pamiątka uczestnictwa” na środku lub na wstążce.
17.13 W czasie trwania zawodów nie można organizować ceremonii wręczania
nagród ani żadnej innej mogącej te zawody zakłócić.

ROZDZIAŁ IV
Osoby oficjalne
18. ZASADY OGÓLNK
18.1 Zawody wyższej rangi. I.P.E.C. odpowiada za wyznaczenie Delegata (lub
Delegatów) Technicznego, Klasyfikatorów, Komisji Sędziowskiej, Komisji
Odwoławczej i Szefa Stewardów. I.P.E.C. jest także odpowiedzialny za
wyznaczenie swojego przedstawiciela.
18.2 Igrzyska Paraolimpijskie. I.P.E.C. wyznacza również Kierownika Stajni i
jego Asystenta.
18.3 Przy Zawodach Międzynarodowych i Towarzyskich, I.P.E.C. odpowiada
za wyznaczenie swojego przedstawiciela i/lub Delegata Technicznego lub
Doradcy Technicznego w zależności od potrzeb (patrz także punkt 19.5.1).
18.4 Komitet Organizacyjny ponosi koszty podróży (z miejsca zamieszkania)
wszystkich osób oficjalnych wyznaczonych przez I.P.E.C. , jak również
koszty ich zakwaterowania, posiłków oraz transportu na linii miejsce
zakwaterowania - miejsce przyjazdu/wyjazdu oraz miejsce zakwaterowania
– teren zawodów.
18.5 Komitet Organizacyjny powinien poinformować osoby oficjalne o wszystkich
ustaleniach poczynionych w ich imieniu co najmniej 3 tygodnie przed
zawodami. Osoby oficjalne mogą także dokonać rezerwacji biletów, itp.
samodzielnie i kosztami obciążyć Komitet Organizacyjny.

23

18.6 Osoby oficjalne wyznaczone przez I.P.E.C. nie powinny być przewożone
razem z zawodnikami/ ekipami w czasie dni treningowych ani w czasie
trwania zawodów. Jeżeli do transportu używa się dużych autobusów,
należy zapewnić oddzielne miejsca dla osób oficjalnych.
18.7 Osoby oficjalne wyznaczone przez I.P.E.C. powinny być zakwaterowane w
innym budynku, lub innej części budynku niż zawodnicy i członkowie ekip.
Posiłki dla osób oficjalnych z I.P.E.C. i zawodników/członków ekip również
powinny być podawane na oddzielnych stołach, ale mogą być podawane w
tym samym pomieszczeniu.

19. MIANOWANIK OSÓB OFICJALNYCH I ICH OBOWIĄZKI
19.1 DKLKGACI TKCHNICZNI
19.1.1 Zawody wyższej rangi. I.P.E.C. wyznacza Delegata Technicznego i jego
Asystenta.
19.1.2 Przy pozostałych zawodach I.P.E.C. wyznacza jednego Delegata
Technicznego.
19.1.3 Przy pomniejszych zawodach I.P.E.C. może wyznaczyć Doradcę
Technicznego (patrz punkt 19.5.1).
19.1.4 Zgoda Delegata Technicznego jest wymagana dla wszelkich ustaleń
administracyjnych. Delegat Techniczny czuwa nad przebiegiem zawodów,
jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów oraz wszelkie
techniczne aspekty imprezy.
19.1.5 Delegat Techniczny jest odpowiedzialny za wszystkie oficjalne osoby
techniczne na zawodach.
19.1.6 Co najmniej jeden Delegat Techniczny powinien być obecny na
spotkaniach Komisji Odwoławczej. Może również zwołać takie spotkanie.
19.2 KLASYFIKATORZY
19.2.1 Zawody wyższej rangi. I.P.E.C. powinien wyznaczyć co najmniej trzech
międzynarodowych klasyfikatorów z różnych krajów.
19.2.2 Przy Zawodach Międzynarodowych wyznacza się co najmniej dwóch
klasyfikatorów dwóch różnych narodowości, przy czym jeden z nich jest
klasyfikatorem międzynarodowym.
19.2.3 Przy Zawodach Towarzyskich klasyfikatorów wyznacza się w razie
potrzeby.
19.2.4 Klasyfikatorów Międzynarodowych i Krajowych zachęca się do czynienia
obserwacji na Zawodach Międzynarodowych i zawodach wyższej rangi
(patrz także punkt 16.6).
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19.3

KOMISJA SĘDZIOWSKA (SĘDZIOWIK)

19.3.1 Zawody wyższej rangi. I.P.E.C. wyznacza członków Komisji
Sędziowskiej oraz jej Przewodniczącego (Sędziego Głównego) na co
najmniej 3 miesiące przed zawodami.
19.3.2 Przy Zawodach Międzynarodowych Komisję Sędziowską wyznacza
Komitet Organizacyjny w porozumieniu z I.P.E.C.
19.3.3 Przy zawodach Lokalnych i Krajowych Komitet Organizacyjny
samodzielnie wyznacza Komisję Sędziowską.
19.3.4 Komisja Sędziowska powinna składać się z sędziów akredytowanych
przez I.P.E.C.
19.3.5 Igrzyska Paraolimpijskie i zawody wyższej rangi. Każdy test powinien
być oceniony przez pięciu sędziów. Sędziowie powinni pochodzić z co
najmniej trzech różnych krajów, powinni mieć uprawnienia sędziów
międzynarodowych I.P.E.C. Powinni również rozumieć i mówić w języku
angielskim.
19.3.6 Zawody Międzynarodowe. Każdy test powinien być oceniony przez
trzech lub pięciu sędziów. Sędziowie powinni pochodzić z co najmniej
dwóch (jeśli jest trzech sędziów) lub trzech (jeśli jest pięciu sędziów)
różnych krajów. W miarę możliwości powinni sędziować międzynarodowi
sędziowie I.P.E.C., ale kandydaci na międzynarodowych sędziów I.P.E.C.
także mogą sędziować.
19.3.7 Przy zawodach międzynarodowych za zaproszeniami oraz towarzyskich
można zatwierdzić komisję składającą się z dwóch sędziów różnych
narodowości. Przy wymienionych zawodach zachęca się i zaleca
Komitetom Organizacyjnym wyznaczanie do komisji kandydatów na
sędziów międzynarodowych oraz kandydatów na sędziów
międzynarodowych na czas określony.
19.3.8 Przy Zawodach Lokalnych, Krajowych i Towarzyskich Komitet
Organizacyjny powinien starać się zaangażować kandydatów na sędziów
międzynarodowych oraz kandydatów na sędziów międzynarodowych na
czas określony. Jeżeli nie jest to możliwe, mogą sędziować sędziowie z
wysokimi kwalifikacjami i dużą wiedzą dotyczącą jeźdźców
niepełnosprawnych.
19.3.9 Członek Komisji Sędziowskiej nie może pełnić swoich obowiązków, jeżeli
w ciągu 6 miesięcy przed zawodami brał udział w treningach zawodnika
lub konia uczestniczącego w danych zawodach, jeżeli jest właścicielem
konia uczestniczącego w zawodach, lub jeżeli jest blisko spokrewniony z
zawodnikiem.
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19.3.10
I.P.E.C. lub Komitet Organizacyjny (w zależności od kategorii
zawodów) podejmuje ostateczne decyzje co do składu Komisji
Sędziowskiej najpóźniej na miesiąc przed zawodami.
19.3.11
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wyznacza sędziów I.P.E.C.
do każdego konkursu oraz decyduje o ich rozmieszczeniu wokół każdego
czworoboku. Kiedy jest dwóch lub trzech sędziów, jeden z nich może
zostać umieszczony w literze „E” lub „B”.
19.3.12
Komisja Sędziowska jest odpowiedzialna za techniczną ocenę
wszystkich przejazdów w konkursach indywidualnych i drużynowych,
ostateczne ustalenie miejsc zdobytych przez zawodników oraz
rozwiązanie wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić przy
współzawodnictwie. Sędziowie oceniają serię ruchów wykonanych przez
konia pod wpływem działania jeźdźca.
19.3.13
Sędziowie podają ocenę punktową każdego ruchu w teście i
powinni również dopisywać uwagi na arkuszu; oceny i uwagi mogą być
wpisywane w języku danego sędziego. Każdy sędzia powinien mieć
sekretarza do zapisywania wyników i uwag na arkuszu. W razie potrzeby
Komitet Organizacyjny powinien zadbać o przetłumaczenie uwag na język
angielski.
19.3.14
Za każdą grupę zawodników odpowiedzialny jest sędzia w literze
„C”.
19.3.15
Komisja Sędziowska powinna odbyć spotkanie na terenie zawodów
nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów.
19.3.16
19.4

Patrz także punkt 11.1.

KOMISJA ODWOŁAWCZA

19.4.1 Na każdych zawodach międzynarodowych powinna być
wielonarodowościowa Komisja Odwoławcza składająca się z
Przewodniczącego i dwóch członków. Członkowie Komisji Odwoławczej
muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami.
Muszą znajdować się na terenie zawodów przez cały czas ich trwania.
19.4.2 Zawody wyższej rangi. Komisja Odwoławcza i jej Przewodniczący
powinni zostać mianowani przez I.P.E.C.
19.4.3 Przy zawodach wszystkich innych kategorii Komisję Odwoławczą
wyznacza Komitet Organizacyjny w porozumieniu z I.P.E.C.
19.4.4 Wymienione osoby nie mogą wchodzić w skład Komisji Odwoławczej:
członek Komisji Sędziowskiej
Delegat Techniczny (Delegaci)
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Szef Stewardów
Delegat Weterynaryjny
Delegat Medyczny
członkowie ekip biorących udział w zawodach
zawodnicy biorący udział w zawodach
jakakolwiek osoba, której obecność w Komisji mogłaby powodować
konflikt interesów.
19.4.5 Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania od decyzji Komisji
Sędziowskiej oraz protesty odnoszące się do zagadnień leżących poza
uprawnieniami Komisji Sędziowskiej. Komisja Odwoławcza może odwołać
się do odpowiednich biegłych (np. Delegata Weterynaryjnego), jeśli ich
wiedza może pomóc w podjęciu decyzji.
19.4.6 Na spotkaniach Komisji Odwoławczej powinien być obecny także członek
Komitetu Organizacyjnego oraz Delegat Techniczny (obaj bez prawa
głosu).
19.4.7 Komitet Organizacyjny powinien zapewnić Komisji Odwoławczej
sekretarza, który będzie prowadzić pisemną dokumentację wszystkich
spraw jakie wpłyną do Komisji, obrad Komisji, wydanych przez nią
orzeczeń i uzasadnień. Kopia tej dokumentacji (potwierdzona przez
Przewodniczącego Komisji Odwoławczej) zostanie złożona w I.P.E.C. w
ciągu 14 dni od ostatniego dnia zawodów.
19.4.8 Orzeczenia Komisji Odwoławczej zostaną bezzwłocznie przedstawione
wszystkim zainteresowanym stronom, łącznie z Delegatem Technicznym i
Komitetem Organizacyjnym. Notka dotycząca odwołania i decyzji Komisji
powinna zostać udostępniona na lub w pobliżu tablicy wyników, lub innym
centralnie położonym miejscu.
19.4.9 Przewodniczący Komisji Odwoławczej powinien być obecny przy
wszystkich istotnych dyskusjach.
19.5

DORADCA TKCHNICZNY

19.5.1 Przy zawodach za zaproszeniami, małych zawodach międzynarodowych i
towarzyskich I.P.E.C. w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym może
wyznaczyć jedną osobę do funkcji Delegata Technicznego i
Przewodniczącego Komisji Odwoławczej. Taka osoba będzie nazywana
Doradcą Technicznym. Ta sama osoba może jednocześnie być oficjalnym
przedstawicielem I.P.E.C.
19.6

SZKF STKWARDÓW

19.6.1 Zawody wyższej rangi. Szef Stewardów powinien zostać mianowany
przez I.P.E.C.
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19.6.2 Przy pozostałych zawodach Komitet Organizacyjny w porozumieniu z
I.P.E.C. powinien wyznaczyć do tej funkcji osobę o odpowiednich
kwalifikacjach.
19.6.3 Szef Stewardów ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz sprawuje
kontrolę nad końmi i ich wyposażeniem, włączając w to stosowanie
przepisów o wyposażeniu pomocniczym, organizuje pracę stewardom
wyznaczonym przez Komitet Organizacyjny, nadzoruje pracę Kierownika
Stajni. Szef Stewardów powinien współpracować z Delegatem
Technicznym i innymi osobami oficjalnymi w razie potrzeby.
19.7 KIKROWNIK STAJNI
19.7.1 Zawody wyższej rangi. I.P.E.C. wyznacza Kierownika Stajni oraz jego
Asystenta.
19.7.2 Przy wszystkich pozostałych zawodach Kierownika Stajni wyznacza
Komitet Organizacyjny.
19.7.3 Przy zawodach, w których uczestniczy ponad 30 koni wyznacza się
również Asystenta Kierownika Stajni.
19.7.4 Kierownik Stajni oraz Asystent Kierownika Stajni (jeśli jest wyznaczony)
jest odpowiedzialny za opiekę nad końmi i zapewnienie im dobrych
warunków, za stajnie i stajennych. Kierownik Stajni odpowiada przed
Szefem Stewardów.
19.8

KOMISJA OCKNIAJĄCA KONIK

19.8.1 Przy zawodach z losowanymi końmi Komitet Organizacyjny mianuje
Przewodniczącego i członków Komisji Oceniającej Konie. Ekipa powinna
zostać wyznaczona na co najmniej 18 miesięcy przed zawodami wyższej
rangi oraz innymi zawodami międzynarodowymi z losowanymi końmi.
19.8.2 Komisja Oceniająca Konie odpowiada przed Komitetem Organizacyjnym.
19.8.3 Do ocenienia wszystkich zaoferowanych koni (jeszcze przed ich
przyjęciem) Komitet Organizacyjny powinien wyznaczyć osobę (osoby) z
odpowiednimi jeździeckimi kwalifikacjami, wiedzą na temat jeźdźców
niepełnosprawnych oraz znajomością przepisów i testów ujeżdżeniowych
I.P.E.C. Może to być Przewodniczący Komisji Oceniającej Konie lub inny
jej członek, którego będzie się nazywać Biegłym Oceniającym Konie.
Biegły Oceniający Konie będzie pozostawać na terenie przez cały czas
trwania zawodów w celu udzielania pomocy właścicielom i jeźdźcom z ich
końmi. Nie może jednocześnie pełnić żadnych innych obowiązków. Biegły
Oceniający Konie będzie zwracał się do właścicieli koni lub ich
przedstawicieli w sprawach dotyczących klasyfikacji, oceny koni oraz ich
podziału na grupy a także losowania koni i wynikłych razie potrzeby, we
wszystkich innych wynikłych sprawach. Biegły Oceniający Konie będzie
również w kontakcie ze wszystkimi potrzebnymi osobami oficjalnymi.
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19.8.4 W ciągu kilku miesięcy przed zawodami Komisja Oceniająca Konie
dokonuje oceny koni pod względem przydatności, następnie przydzielając
je do konkretnych poziomów. Konie powinny być ocenione ponownie pod
względem formy fizycznej i przydatności w ciągu dwóch miesięcy przed
zawodami.
19.8.5 Za podział koni i jeźdźców na grupy do losowania odpowiedzialni są
Biegły Oceniający Konie oraz Delegat Techniczny.
19.8.6 Wszyscy biegli powinni być świadomi wymagań stawianych koniom w
testach ujeżdżeniowych na każdym poziomie oraz tego, że konie dla
poziomu I i II powinny odznaczać się zarówno dobrym stępem i kłusem
jak i dobrym charakterem.
20

AKRKDYTACJA SĘDZIÓW I.P.K.C.

20.1 Każdy sędzia musi:
być sędzią ujeżdżeniowym akredytowanym przez Krajową Federację
Jeździecką do sędziowania zawodów ujeżdżeniowych co najmniej na
poziomie krajowym z uwzględnieniem chodów bocznych, zebrania konia,
lotnych zmian nogi, wymagań przy przejściach i piruetach;
być kompetentnym przy ocenie programu dowolnego;
regularnie sędziować we własnym kraju i być na bieżąco z nowymi trendami
w ujeżdżeniu;
wziąć udział w zatwierdzonym Kursie dla Sędziów Ujeżdżeniowych I.P.E.C.
prowadzonym przez osoby zatwierdzone przez I.P.E.C.;
mieć bierną znajomość języka angielskiego i trochę mówić w tym języku;
mieć znajomość aktualnych przepisów I.P.E.C. i F.E.I.;
mieć pewne doświadczenie z jeźdźcami niepełnosprawnymi.
20.2 W krajach, gdzie sędziowie ujeżdżeniowi muszą w pewnym wieku
odchodzić na emeryturę, mogą oni uzyskać dwuletnie przedłużenie
pozwolenia na wykonywanie zawodu po złożeniu podania do I.P.E.C.
20.3 Sędziowie spełniający powyższe warunki mogą zostać mianowani na
Kandydatów na Sędziów Międzynarodowych I.P.E.C.
20.4 Sędziowie, którzy ukończyli Kurs dla Sędziów Ujeżdżeniowych I.P.E.C. z
pozytywnym wynikiem, ale nie spełniają wszystkich warunków
wymienionych w punkcie 20.1, mogą zostać mianowani na kandydatów na
sędziów międzynarodowych na czas określony.
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20.5 Tytuł Międzynarodowego Sędziego I.P.E.C. może zostać przyznany osobie,
która spełnia wszystkie warunki wymienione w punkcie 20.1 oraz w sposób
zadowalający sędziowała przy więcej niż jednych międzynarodowych
zawodach zaaprobowanych przez I.P.E.C. Komitet Wykonawczy I.P.E.C.
jest odpowiedzialny za przyznawanie uprawnień międzynarodowego
sędziego I.P.E.C. na podstawie rekomendacji Komisji Ujeżdżeniowej
I.P.E.C. Aby uzyskać tę rekomendację sędziowie muszą wykazywać się
konsekwencją, dobrą znajomością przepisów i wymagań, zamieszczać
konkretne i pomocne komentarze na swoich arkuszach ocen, mieć otwarty i
przyjazny stosunek do wszystkich osób zaangażowanych w zawody
uważając, aby nie okazywać specjalnych względów zawodnikom.
20.6 Międzynarodowi Sędziowie I.P.E.C. oraz Kandydaci na Sędziów
Międzynarodowych I.P.E.C. mogą utracić swoje uprawnienia, jeśli I.P.E.C.
uzna sposób ich sędziowania za nierówny i niekonsekwentny, lub jeśli
zaobserwuje jakiekolwiek zachowania nieetyczne, nieuprzejme lub
zniechęcające w kontaktach z zawodnikami. Wszelkie opinie dotyczące
pozbawienia uprawnień sędziowskich będą kierowane przez Komisję
Ujeżdżeniową I.P.E.C. do Komitetu Wykonawczego I.P.E.C. Na podstawie
takiej opinii sędzia, którego ona dotyczy, otrzyma zawiadomienie na piśmie
oraz będzie miał prawo do złożenia odwołania przez 3 miesiące. Po
otrzymaniu odwołania od sędziego lub po upływie 3 miesięcy od
zawiadomienia sędziego, Komitet Wykonawczy I.P.E.C. przestudiuje całą
dokumentację dotycząca sprawy oraz wyda decyzję o pozbawieniu lub
utrzymaniu uprawnień sędziego. Wszelkie decyzje Komitetu
Wykonawczego I.P.E.C. są ostateczne.
20.7 W przypadku przejścia na emeryturę lub rezygnacji wszyscy
Międzynarodowi Sędziowie I.P.E.C. oraz Kandydaci na Międzynarodowych
Sędziów I.P.E.C. powinni przesłać pisemne zawiadomienie do I.P.E.C.
Sędzia, którego usługi nie będą już potrzebne, również otrzyma takie
zawiadomienie od I.P.E.C.
21

AKRKDYTACJA KLASYFIKATORÓW I.P.K.C.

21.1 Patrz Podręcznik Klasyfikacji I.P.E.C.

ROZDZIAŁ V
Klasyfikacja i udział jeźdźca w zawodach
22

KLASYFIKACJA

22.1 Wszyscy jeźdźcy biorący udział w zawodach międzynarodowych powinni
legitymować się Kartą I.P.E.C./F.E.I. (znaną również jako Karta
Indentyfikacyjna) zawierającą numer profilu, narodowość, numer kolejny w
przypadku danej narodowości, poziom oraz listę wyposażenia
pomocniczego, który może zostać użyty. Ilustracja „C” pokazuje przykład
Karty I.P.E.C./F.E.I.
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Ilustracja „C” – Karta I.P.E.C./F.E.I.

(awers z przykładową informacją)

(rewers z przykładową informacją)

22.2 Wszyscy jeźdźcy muszą mieć określony swój profil funkcjonalny i, w razie
potrzeby, określony ponownie przez klasyfikatorów akredytowanych przez
I.P.E.C.
22.3 Wszyscy jeźdźcy muszą spełniać kryterium minimalnej niepełnosprawności.
22.4 Wszyscy jeźdźcy zostaną przydzieleni do konkretnych poziomów zgodnie
ze swoim profilem funkcjonalnym według zasad opisanych w Podręczniku
Klasyfikacji I.P.E.C.
22.5 Jeźdźcy są dzieleni na cztery poziomy:
Poziom I jest podzielony na Poziom Ia – tylko stępem oraz Poziom Ib –
stępem i kłusem. Te dwie grupy mogą być łączone, jeśli nie ma
wystarczającej liczby zgłoszeń w którejś z nich.
Poziom II – jeźdźcy współzawodniczą w stępie i kłusie.
Poziom III – jeźdźcy współzawodniczą w stępie, kłusie i galopie.
Poziom IV – jeźdźcy współzawodniczą w stępie, kłusie i galopie z chodami
bocznymi.
22.6 Jeździec może otrzymać status zawodnika międzynarodowego jedynie po
przejściu badania dokonanego przez dwóch Międzynarodowych
Klasyfikatorów I.P.E.C., z których jeden musi pochodzić z kraju innego niż
badany jeździec. Badanie nie musi być wykonane w tym samym czasie i
miejscu przez obu klasyfikatorów.
22.7 Czasami rzetelna klasyfikacja jeźdźca wymaga obejrzenia go na koniu w
czasie treningu i/lub w czasie zawodów. Decyzja należy do klasyfikatorów,
którzy obserwując jeźdźca nie oceniają jego umiejętności jeździeckich.
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22.8 Wypełnione dokumenty klasyfikacyjne powinny zostać przesłane do
Głównego Klasyfikatora I.P.E.C. Po uzyskaniu jego potwierdzenia
- dokumenty klasyfikacyjne zostaną opatrzone pieczątką i skopiowane dla
zawodnika
- dane zawodnika zostaną umieszczone na oficjalnej liście zawodników
I.P.E.C. sklasyfikowanych do zawodów międzynarodowych
- sekretarz I.P.E.C. wyda zawodnikowi Kartę I.P.E.C./F.E.I. z umieszczoną
na niej listą dozwolonego wyposażenia pomocniczego
22.9 Wszelkie protesty dotyczące klasyfikacji zawodników będą rozpatrywane
według procedur I.P.E.C. zamieszczonych w Podręczniku Klasyfikacji
I.P.E.C.
22.10 Zawodnik musi legitymować się Kartą I.P.E.C./F.E.I. (Kartą
Identyfikacyjną) na każdych zawodach I.P.E..C , w których bierze udział.
22.11 Karta I.P.E.C./F.E.I. umożliwia również start w zawodach F.E.I. z użyciem
wyposażenia pomocniczego wymienionego na karcie. O pozwolenie użycia
sprzętu pomocniczego podczas udziału w zawodach F.E.I. wyższej rangi
należy ubiegać się w F.E.I. przez I.P.E.C. i - jeśli zachodzi taka potrzeba –
przez Krajową Federację Jeździecką.
22.12 Krajowa Federacja Jeździecka może udzielić zawodnikowi pozwolenia na
używanie karty i wymienionego na niej wyposażenia pomocniczego
krajowych zawodach jeździeckich dla zdrowych jeźdźców.
23

WYMAGANIA WZGLĘDKM JKŹDŹCA

23.1 Zawody wyższej rangi. Zawodnicy mogą startować od początku roku, w
którym kończą 16 lat.
23.2 W zawodach wyższej rangi, po rozpoczęciu konkursu, wycofany zawodnik
lub koń nie może brać udziału w tym konkursie i w żadnym kolejnym
konkursie tych zawodów. Liczy się każdy ogłoszony wynik zawodnika.
23.3 Jeżeli w czasie zawodów wyższej rangi zawodnik wykonuje więcej niż jeden
zatwierdzony test, testy muszą być z tego samego poziomu.
23.4 W zawodach międzynarodowych i towarzyskich zawodnik lub koń wycofany
z przyczyn medycznych może być zgłoszony ponownie za zgodą Delegata
Technicznego i Komitetu Organizacyjnego po okazaniu zaświadczenia
zezwalającego na start otrzymanego od Delegata Medycznego (zawodnik)
lub Weterynaryjnego (koń).
23.5 Zawodnicy mogą wykonać najwyżej 4 zatwierdzone testy w czasie
zawodów. Testy rozgrzewkowe nie są testami zatwierdzonymi.
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23.6 Zawodnicy nie mogą startować w danym teście więcej niż jeden raz za
wyjątkiem testów do indywidualnego konkursu Derby Championship (patrz
punkt 28).
23.7 Punkt 23.5 nie wpływa na prawo Komitetu Organizacyjnego do zapraszania
zawodników do udziału w konkursie z programem dowolnym par.
23.8 Zawodnik może startować na poziomie wyższym niż ten, który wynika z
jego klasyfikacji.
23.9 Zawodnik nie może startować na poziomie niższym niż ten, który wynika z
jego klasyfikacji. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeździec bierze udział w
zawodach towarzyskich i otrzymał specjalną zgodę. Wtedy może wystąpić
poza konkursem. Wyniki jeźdźców występujących poza konkursem nie
wchodzą w skład oficjalnej listy wyników.
23.10 Poszczególne ekipy i jeźdźcy mają obowiązek zapewnienia sobie we
własnym zakresie personelu dodatkowego, jeśli jest on niezbędny aby
zawodnicy mogli startować. Komitet Organizacyjny nie jest odpowiedzialny
za zapewnienie personelu czy pomocy dla zawodników, a przy zawodach z
własnymi końmi – stajennych do opieki nad końmi.
24

KONKURKNCJK DRUŻYNOWK

24.1 Drużyna składa się z trzech (3) do czterech (4) wyznaczonych jeźdźców i
koni. W jej skład musi wchodzić co najmniej jeden (1) jeździec z poziomu
pierwszego lub drugiego. Drużyna nie powinna składać się z więcej niż
trzech (3) jeźdźców z tego samego poziomu.
24.2 Każdy kraj uczestniczący w zawodach może wystartować w konkursie
drużynowym pod warunkiem wypełnienia wymagań postawionych w
punkcie 24.1.
24.3 Aby określić końcowe miejsce drużyny, zlicza się procentowe wyniki trzech
najlepszych zawodników w drużynie z testów w programie obowiązkowym i
dowolnym.
25

ZAMIANA ZAWODNIKA i/lub KONIA

25.1 Igrzyska paraolimpijskie i niektóre zawody wyższej rangi. Każdy kraj
uczestniczący w zawodach może mieć zawodników rezerwowych, którzy
nie przyjeżdżają na miejsce zawodów. Jeżeli zawodnicy rezerwowi są na
miejscu, kwateruje się ich osobno od reszty ekipy na jej wyłączny koszt i
traktuje jak publiczność dopóki nie zostaną oficjalnie zatwierdzeni jako
zastępstwo dla jeźdźca zgłoszonego do zawodów. Szczegółowe informacje
dotyczące zawodników rezerwowych muszą być udostępnione na żądanie
Komitetowi Organizacyjnemu. W Igrzyskach Paraolimpijskich zawodnik
zastępowany przez zawodnika rezerwowego wyprowadza się z miejsca
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zakwaterowania ekipy na jej koszt. Organizatorzy Igrzysk Paraolimpijskich
mogą ustalić osobne przepisy dotyczące zamiany zawodników.
25.2 W zawodach wyższej rangi, z wyjątkiem Igrzysk Paraolimpijskich oraz
zawodów z losowanymi końmi, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i
przed przedstawieniem członków drużyny, zawodnik może zostać
zastąpiony jedynie jeźdźcem na tym samym poziomie. Komitet
Organizacyjny musi otrzymać zaświadczenie lekarskie z podaniem choroby
lub urazu zastępowanego zawodnika.
25.3 We wszystkich innych zawodach, jeżeli zawodnik (lub koń) nie jest w stanie
wystartować i okazuje się to w czasie między zamknięciem przyjmowania
zgłoszeń i rozpoczęciem zawodów, Komitet Organizacyjny w porozumieniu
z I.P.E.C. może wyrazić zgodę na zastąpienie go zawodnikiem (koniem) z
tego samego kraju, na tym samym lub innym poziomie.
25.4 Jeśli w zawodach z własnymi końmi po przybyciu ekipy na miejsce a przed
rozpoczęciem zawodów okaże się, że zawodnik nie jest w stanie
wystartować, można go zastąpić innym zawodnikiem lub innym
zawodnikiem i koniem pod warunkiem, że:
- wycofany zawodnik dostarczy zaświadczenie lekarskie mówiące, że nie
jest w stanie startować z podaniem przyczyny, oraz
- zastąpienie go zawodnikiem rezerwowym nie wprowadzi zmian w
składzie drużyny niezgodnych z punktem 24.1.
25.5 Jeżeli w zawodach i mistrzostwach z losowanymi końmi okaże się, że
zawodnik nie jest w stanie startować po wylosowaniu koni a przed
rozpoczęciem zawodów, można zastąpić go zawodnikiem rezerwowym,
który wystartuje na wylosowanym uprzednio koniu pod warunkiem, że:
- wycofany zawodnik dostarczy zaświadczenie lekarskie mówiące, że nie
jest w stanie startować z podaniem przyczyny, oraz
- zastąpienie go zawodnikiem rezerwowym nie wprowadzi zmian w
składzie drużyny niezgodnych z punktem 24.1.
25.6 W zawodach towarzyskich Delegat Techniczny musi wyrazić zgodę na
każdą zamianę zawodnika lub pary zawodnik – koń nie później niż na
jedną godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
25.7 Wszelkie zamiany odbywają się na koszt kraju, którego dotyczą.
25.8 Przy zamianie koni konieczne jest zaświadczenie weterynaryjne.
25.9 Zawodnik rezerwowy lub inny nie może zastąpić jeźdźca, który został
zdyskwalifikowany lub w jakiś inny sposób uznany za nie spełniającego
wymagań w zawodach I.P.E.C.
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25.10 W zawodach z losowanymi końmi wszelkie zamiany koni muszą uzyskać
zgodę Delegata Technicznego i Biegłego Oceniającego Konie. Zasady
dotyczące czasu zamiany losowanych koni znajdują się w punktach 38.17,
38.18 i 38.19.
25.11 Jeżeli w zawodach lub mistrzostwach z własnymi końmi okaże się, że koń
nie jest w stanie wystartować, można go zastąpić innym pod warunkiem, że
Delegat Weterynaryjny potwierdzi na piśmie, że koń jest niezdolny do startu
i poda przyczynę. Zawodnicy z jednej ekipy mogą startować na jednym
koniu, jeżeli spełnione są warunki opisane w punkcie 39.1.
25.12 Jeżeli ekipa kraju przywozi ze sobą na zawody mniej niż cztery (4) konie i
Delegat Weterynaryjny uznaje się, że któryś z nich nie jest zdolny do startu,
ten koń może zostać zastąpiony koniem z miejsca zawodów lub z zewnątrz.
Każdy koń z zewnątrz terenu zawodów musi spełniać wymogi przepisów
weterynaryjnych kraju organizatora (patrz punkt 37.1). Na zastąpienie konia
koniem innej ekipy lub koniem spoza terenu zawodów musi wyrazić zgodę
także Delegat Techniczny, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej i Komitet
Organizacyjny. Przy podejmowaniu decyzji powinien być obecny także
Przewodniczący Komisji Odwoławczej.

ROZDZIAŁ VI
Testy i rodzaje konkursów
26

TKSTY

26.1 W oficjalnych zawodach można używać jedynie aktualnych ujeżdżeniowych
testów I.P.E.C. I.P.E.C. wydał zbiór testów dla każdego poziomu
ponumerowanych i ułożonych według rosnącego stopnia trudności. W skład
tego zbioru wchodzą także testy do konkursu z programem dowolnym par
oraz testy indywidualne Derby.
26.2 Testy ujeżdżeniowe i testy programu dowolnego są przypisane do
poziomów według ich przydatności dla jeźdźców poszczególnych
poziomów.
26.3 Wydrukowane kopie testów są dostępne w I.P.E.C. Na każdych zawodach
zawodnik ma obowiązek upewnić się czy wykonuje prawidłowy test. Komitet
Organizacyjny jest zobowiązany doradzić Komisji Sędziowskiej w sprawie
testów użytych w danych zawodach.
26.4 Testy I.P.E.C. będą sprawdzane i korygowane co jakiś czas oraz regularnie
w rok po Igrzyskach Paraolimpijskich.
26.5 Poza testami programu dowolnego w żadnych testach I.P.E.C. nie mierzy
się czasu. Czasy na arkuszach ocen są podawane orientacyjne.
26.6 Wszystkie ruchy w kłusie mogą być wykonywane z anglezowaniem lub bez.
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26.7 Przy ukłonie nie zdejmuje się toczka, nie można też puścić wodzy. W razie
konieczności ukłon może mieć formę skinienia głową. Jeżeli przy ukłonie
zawodnik opuszcza ramię i ma jeden lub dwa palcaty, musi przytrzymać
palcat/-y drugą ręką. Zlekceważenie tego przepisu oznacza utratę co
najmniej dwóch (2) punktów.
26.8 Jeżeli koń wyjdzie poza czworobok ogrodzony ciągiem białych płotków
wszystkimi czterema nogami zawodnik otrzyma ocenę zerową (0) za
wykonywany ruch. Jeżeli czworobok nie jest ogrodzony nieprzerwanym
ciągiem płotków, ilość odjętych punktów zależy od sędziów.
26.9 Jeśli koń wyjdzie z czworoboku będąc całkowicie poza kontrolą jeźdźca,
zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
26.10 Nieposłuszeństwo konia trwające dłużej niż 60 sekund również oznacza
eliminację.
26.11 Jeżeli koń upadnie i/lub zawodnik spadnie z konia, sędzia w literze C
decyduje, czy test powinien być kontynuowany.

26.12 Skal ocen wygląda następująco:
10 9876-

doskonale
bardzo dobrze
dobrze
dość dobrze
zadowalająco

543210-

dostatecznie
niedostatecznie
prawie źle
źle
bardzo źle
nie wykonane

26.13 Każda pomyłka (czy zostanie oddzwoniona czy nie) zostanie ukarana
następująco:
pierwsza – 2 punkty
druga – 4 punkty
trzecia – 8 punkty
czwarta – eliminacja
27

PROGRAM DOWOLNY / KUR

27.1 Konkurs z programem dowolnym jest konkursem jeździectwa
artystycznego. Polega na swobodzie wyboru formy i sposobu prezentacji
dokonanego przez jeźdźca w określonych ramach czasowych. Test
powinien wykazać całkowite zgranie jeźdźca i konia oraz harmonię we
wszystkich wykonywanych ruchach i przejściach.
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27.2 Testy w programie dowolnym na poziomie I, II, III nie mogą trwać mniej niż
4 minuty i więcej niż 4 minuty 30 sekund. Testy z tych poziomów wykonuje
się na czworoboku 20m x 40m.
27.3 Testy w programie dowolnym na poziomie IV nie mogą trwać mniej niż 4
minuty 30 sekund i więcej niż 5 minut. Testy z tego poziomu wykonuje się
na czworoboku 20m x 40m lub 20m x 60m w zależności od decyzji Komitetu
Organizacyjnego podjętej w porozumieniu z I.P.E.C.
27.4 Muzyka nie może rozpocząć się wcześniej niż 20 sekund przed wjazdem
zawodnika na czworobok i musi zakończyć się wraz z ukłonem końcowym.
27.5 Obowiązkowe jest zatrzymanie i ukłon na początku i końcu testu. Czas liczy
się od momentu, kiedy jeździec ruszy po pierwszym zatrzymaniu do
momentu zatrzymania końcowego. Obydwa zatrzymania musza być
wykonane na linii środkowej twarzą do sędziego w literze C.
Zawodnicy z poziomu I (Ia i Ib) nie mogą wykonywać galopu, piaffu i
pasażu.
Zawodnicy z poziomu II nie mogą wykonywać piaffu i pasażu a galop mogą
wykonywać bez chodów bocznych, zmian co tempo/dwa tempa,
półpiruetów, piruetów (galop nie jest obowiązkowy).
Zawodnicy z poziomu III nie mogą wykonywać piaffu, pasażu, zmian co
tempo/dwa tempa, półpiruetów, piruetów w galopie.
Zawodnicy z poziomu IV piaffu, pasażu, zmian co tempo/dwa tempa,
piruetów w galopie.
Zawodnik celowo wykonujący zabronione ruchy w czasie testu zostanie
zdyskwalifikowany.
27.6 Na arkuszach ocen znajduje się lista obowiązkowych ruchów, które muszą
zostać wykonane w czasie testu. Jeżeli sędzia nie zaobserwuje
wymaganego ruchu, przyzna zawodnikowi ocenę 0 punktów za ten ruch.
28

INDYWIDUALNY KONKURS DKRBY CHAMPIONSHIP - opcja

28.1 Aby wyłonić zwycięzców indywidualnych na każdym poziomie w zawodach
z własnymi końmi, czterech zawodników z miejsc 1 - 4 z każdego poziomu
może walczyć w konkursie Derby. O kolejności na czterech najwyższych
miejscach decydują łączne rezultaty procentowe testów programu
obowiązkowego i dowolnego. Jeśli jest mniej niż dziesięciu (10)
zawodników na którymś poziomie, Komitet Organizacyjny i Delegat
Techniczny mogą zadecydować, że w tej konkurencji wystartuje trzech a nie
czterech zawodników.
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28.2 W przypadku rozgrywania tego konkursu każdy zawodnik, który chce wziąć
w nim udział, musi wyrazić zgodę na używanie jego konia przez jeźdźców o
odpowiednich kwalifikacjach. Oświadczenie o tej treści musi znaleźć się w
formularzu zgłoszeniowym podpisanym przez zawodnika lub jego
przedstawiciela. Jeżeli zawodnik nie zgadza się na wykorzystanie swojego
konia, nie może wziąć udziału w konkursie nawet jeśli się zakwalifikuje. W
takim przypadku na jego miejsce wchodzi następny zawodnik z najwyższym
wynikiem.
28.3 Komitet Organizacyjny przygotowuje listę zawodników zakwalifikowanych
do tego konkursu na każdym poziomie żeby ustalić porządek startów.
Porządek nie jest ustalany przez losowanie, ale planowany tak aby
pozostawić koniowi co najmniej 30 minut między zsiadaniem jednego
jeźdźca a wsiadaniem następnego. Zawodnicy również powinni mieć
zawsze 30 minut między dosiadaniem poszczególnych koni. Dlatego
zawodnicy nie startują zwykle według swoich poziomów, ale według
ustalonego przez Komitet Organizacyjny porządku.
28.4 Test Derby jest testem skróconym, napisanym specjalnie dla tej
konkurencji. Każdy jeździec ma prawo do 15 minut jazdy na każdym z
trzech koni współzawodników przed wjazdem na czworobok konkursowy i
wykonaniem testu. Czas zaczyna się liczyć po tym jak zawodnik wsiądzie
na konia, dopasuje wyposażenie i zrobi krótki nawrót stępa, żeby upewnić
się o własnym bezpieczeństwie. Zawodnik nie może startować w tym
konkursie na koniu, na którym zakwalifikował się do niego.
28.5 Jeżeli Komisja Sędziowska razem z Delegatem Technicznym, Biegłym
Oceniającym Konie (w zawodach z losowanymi końmi) i Kierownikiem
Zawodów uzna jednego lub więcej koni za nieodpowiednie dla trzech
pozostałych zawodników, wtedy przewodniczący Komisji Sędziowskiej
razem z Delegatem Technicznym, Szefem Stewardów i Kierownikiem
Zawodów wyznaczają inne konie. Jeśli to tylko możliwe używa się koni
bezpiecznych z dobrym charakterem. Można wykorzystać konie, które brały
udział wcześniej w zawodach na jakimkolwiek poziomie, były używane do
demonstracji testów lub zostały uznane za odpowiednie do losowania, ale
nie zostały przydzielone żadnemu jeźdźcowi a pozostały na terenie
zawodów. Ewentualnie, a może to być konieczne w przypadku zawodników
I poziomu, Komitet Organizacyjny może zapewnić oddzielną grupę koni do
tej konkurencji.
28.6 Wszyscy zawodnicy mają prawo do wykonywania testu Derby z osoba
czytającą test.
28.7 Wyniki końcowe są obliczane przez dodanie wyników procentowych
zawodnika na trzech obcych koniach oraz łącznego rezultatu procentowego
na jego własnym koniu (wynik procentowy w programie obowiązkowym i
dowolnym). Zwycięzcą zostaje zawodnik z najwyższym wynikiem
procentowym. Wszystkie wyniki przedstawia się w procentach.
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28.8 Zawodnicy oraz właściciele (jeśli nie są nimi zawodnicy) wszystkich
biorących udział w tym konkursie koni otrzymują medale lub inne nagrody
(miejsca 1 – 3) oraz flot (wszyscy właściciele koni i zawodnicy).
UWAGA: Ten konkurs został zaplanowany aby zachęcać zawodników do
przystosowywania się do nieznajomych koni oraz aby ćwiczyć tę umiejętność.
Mamy nadzieję, że organizatorzy będą się decydować na włączenie tego
konkursu do zawodów.
28.9 Komitet Organizacyjny zawodów z losowanymi końmi może także
zdecydować się na wykorzystanie konkursu Derby. w takim przypadku należy
skonsultować się z Biegłym Oceniającym Konie oraz z właścicielami koni, którzy
muszą wyrazić zgodę na ich udział w tym konkursie.
29

PROGRAM DOWOLNY PAR – opcja

29.1 Ten konkurs polega na wykonaniu programu dowolnego przez dwóch
zawodników razem. Zawodnicy mogą być na tym samym lub na różnych
poziomach.
29.2 Konkurs rozgrywany jest na czworoboku 20m x 40m.
29.3 Test nie może trwać mniej niż 4 minuty i więcej niż 4 minuty 30 sekund.
29.4 Zawodnicy wjeżdżają na czworobok w parze i na końcu zatrzymują się w
parze, ale w czasie testu mogą jechać oddzielnie.
29.5 Test ocenia się pod względem:
- poprawności chodów
- stopnia zgrania pary zawodników
- wyraźnego i poprawnego wykonania poszczególnych ruchów
- choreografii i wykorzystania muzyki.
29.6 Zachęca się Komitety Organizacyjne zawodów towarzyskich i małych
zawodów międzynarodowych aby umieszczały ten konkurs w programie i
pozwalały zawodnikom dobierać się w pary na krótko przed zawodami.
Zawodnicy mogą pochodzić z tego samego lub z różnych krajów. Mogą
użyć podkładu muzycznego ze swojego indywidualnego programu
dowolnego.

ROZDZIAŁ VII
Strój, siodła i asysta
30

ZASADY OGÓLNK

30.1 Wszystkie dopuszczone siodła oraz wyposażenie specjalne powinny
odpowiadać temu co jest dozwolone w przepisach F.E.I. Zawodnik ma
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obowiązek upewnić się czy używany przez niego sprzęt jest dozwolony w
przepisach I.P.E.C.
30.2 Wszelkie odstępstwa, jeśli chodzi o strój, wyposażenie pomocnicze oraz
inne pomoce używane przez jeźdźca, powinny być wymienione na jego
Karcie I.P.E.C./F.E.I.
30.3 Zawodnik musi potwierdzić zaświadczeniem medycznym konieczność
użycia wyposażenia nie wymienionego w przepisach I.P.E.C. lub
zastosowania jakiegoś innego odstępstwa od przepisów oraz uzyskać na to
zgodę Głównego Klasyfikatora. Wszelkie tego typu wyjątki muszą zostać
odnotowane na Karcie I.P.E.C./F.E.I. zawodnika oraz w jego formularzu
zgłoszeniowym.
31

STRÓJ

31.1 Wszyscy jeźdźcy zawsze kiedy siedzą na koniu muszą być ubrani schludnie
i poprawnie.
31.2 Zawsze w czasie jazdy muszą nosić odpowiedni toczek. Musi on być
zgodny z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, mieć
dopasowany pasek podbródkowy oraz trzy- lub czteropunktowe
zabezpieczenie paskowe. Jeśli toczek ma osłonę brody, musi ona być
miękka i elastyczna. Paski muszą być zawsze zapięte w czasie jazdy. Te
przepisy odnoszą się do WSZYSTKICH jeźdźców (włącznie ze stajennymi,
trenerami, biegłymi, właścicielami koni). W zawodach można startować
tylko w toczku czarnym, brązowym lub granatowym.
31.3 Należy jeździć w długich butach jeździeckich lub sztybletach (koniecznie z
obcasami). Można używać czarnych lub brązowych sztylp. Jeżeli rodzaj
niepełnosprawności jeźdźca nie pozwala na założenie butów/sztybletów z
obcasami a jeździec używa strzemion, muszą to byś zatwierdzone
bezpieczne strzemiona.
31.4 W zawodach startuje się w jasnych (kremowych, beżowych, białych)
bryczesach oraz ciemnej (czarnej, ciemnobrązowej, granatowej), krótkiej
marynarce. W razie niesprzyjającej pogody Komitet Organizacyjny w
porozumieniu z I.P.E.C. może zadecydować o dopuszczeniu również kurtek
jako opcji.
31.5 Jeśli to możliwe, należy jeździć w rękawiczkach.
31.6 Ostrogi nie są obowiązkowe, ale dozwolone. Muszą być wykonane z metalu
i mieć trzon wychodzący ze środkowej części ostrogi skierowany do tyłu i do
dołu. Dozwolone są jedynie ostrogi tępe bez jakichkolwiek ostrych
elementów.
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31.7 Ostrogi nie mogą stanowić wyposażenia pomocniczego (chyba że
uzyskano pozwolenie I.P.E.C. i jest to odnotowane na Karcie I.P.E.C./F.E.I.
jeźdźca).
31.8 Ostrogi mogą nosić tylko jeźdźcy zdolni kontrolować ruchy nóg. W
przypadkach dyskusyjnych decyzje podejmuje Delegat Techniczny
konsultując się z Głównym Klasyfikatorem.
31.9 Zawodnicy z profilem funkcjonalnym 36 (osoby niewidome) startujący na
poziomie III muszą na treningach na terenie zawodów i w czasie startów
nosić opaskę na oczy, zasłonięte okulary lub zasłonięte okulary pływackie
zatwierdzone przez I.P.E.C. Opaski i okulary mogą być kontrolowane przez
klasyfikatora, inną osobę oficjalną z I.P.E.C. lub stewarda bezpośrednio po
ukończeniu przejazdu przez zawodnika.
32

SIODŁA I WYPOSAŻKNIK SPKCJALNK

32.1 Można używać pasów zabezpieczających, które pomagają jeźdźcowi
utrzymać się w siodle, jeżeli są one przymocowane rzepem do siodła i
jeźdźca. Całkowita powierzchnia przyczepności rzepa lub podobnego
materiału użytego do tego celu nie może przekraczać wymiarów 3cm
(szerokość) na 6cm (długość).
32.2 Całkowita powierzchnia użytego rzepa lub podobnego materiału nie może
przekraczać 50cm kwadratowych na jednego jeźdźca.
32.3 Zabezpieczenie, które przy upadku przerwie się lub rozepnie (ewentualnie
rzep) może być wykorzystane do przymocowania strzemion do popręgu aby
wspomóc kontrolę niższych partii nóg. Całkowita powierzchnia
przyczepności rzepa lub podobnego materiału użytego do tego celu nie
może przekraczać wymiarów 3cm (szerokość) na 6cm (długość) na jedną
nogę.
32.4 Rzep i wszelkie inne materiały użyte jak opisano powyżej muszą pozwalać
jeźdźcowi na swobodny upadek z konia.
32.5 Można używać elastycznych, gumowych opasek aby utrzymać stopy w
strzemionach. Również te opaski muszą mieć szerokość i wytrzymałość
pozwalające w razie konieczności spaść jeźdźcowi z konia.
32.6 Zawodnicy powinni używać dopasowanego siodła w dobrym stanie
odpowiedniego dla konkretnego zawodnika i konia. Typ siodła jest dowolny.
Przy zatrzymaniu musi pozostawać 3cm wolnego miejsca między tułowiem
jeźdźca a jakimikolwiek środkami wspomagającymi prawidłowy dosiad.
32.7 Jeśli używa się strzemion westernowych, muszą być one uzupełnione przez
noski do strzemion żeby zapobiec prześlizgiwaniu się stopy przez strzemię.
Można używać także strzemion Andersena (strzemiona z metalowym
noskiem). Poza przypadkiem siodła damskiego, zawsze należy używać
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dwóch strzemion lub żadnego, chyba że jeździec ma jedną nogę. W takim
przypadku może używać jednego strzemienia, o ile nie ma protezy drugiej
nogi.
32.8 Z przodu siodła, przed lub ponad łękiem, można zamocować uchwyt aby
wspomóc równowagę jeźdźca.
32.9 Można używać czapraka i przykrycia siodła.
32.10 Jeżeli używa się rzepa lub podobnego materiału żeby przymocować
jeźdźca do siodła, zdjęcie zastosowanego zabezpieczenia musi zostać
przesłane do I.P.E.C. przed zgłoszeniem zawodnika. Zdjęcie należy opisać
wraz z powierzchnią rzepa lub innego użytego materiału. Po wydaniu zgody
na użycie danego zabezpieczenia zostanie ono wpisane do Karty
I.P.E.C./F.E.I. zawodnika jako jego wyposażenie pomocnicze.
32.11 Dodatkowe wyposażenie z rzepa lub innego podobnego materiału
wspomagające równowagę jeźdźca mogą zmienić jego funkcjonalny profil.
Zawodnik może zostać sklasyfikowany ponownie i, w rezultacie, może
zmienić się poziom, na jakim staruje. Taki zawodnik będzie miał do wyboru
albo startować na wyższym poziomie, albo startować bez dodatkowego
wyposażenia.
32.12 Można używać potników gładkich lub w kolorach państwowych.
32.13 KIKŁZNA
32.13.1

Każdy koń startujący w zawodach musi mieć kiełzno.

32.13.2
Zawodnicy poziomu I i II mogą używać jedynie wędzidła. Wędzidło
powinno być zrobione z metalu, z metalu i gumy lub z metalu i tworzywa
sztucznego. Rozmiar i kształt wędzidła musi być tak dopasowany do
konia, aby go nie uszkodzić.
32.13.3
Zawodnicy poziomu III i IV mogą używać wędzideł opisanych
powyżej lub prostych munsztuków (patrz rysunek „D” i „E” – dozwolone
wędzidła i munsztuki).
32.13.4
Ogłowia typu hackamore lub inne bezwędzidłowe nie są dozwolone.
Krążki osłaniające przy wędzidle nie są dozwolone.
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Rysunek „D”
Kiełzna dozwolone w zawodach I.P.E.C. – wędzidła

Objaśnienia
1. Wędzidło zwykłe z podwójnie łamanym ścięgierzem z dużymi
pierścieniami.
2. Wędzidło zwykłe z podwójnie łamanym ścięgierzem z małymi
pierścieniami.
3. Wędzidło zwykłe z pojedynczo łamanym ścięgierzem.
4. Wędzidło z pierścieniami w kształcie litery „D”.
5. Wędzidło oliwkowe a) z czankami, b) bez czanek.
6. Inny typ wędzidła z czankami.
7. Wędzidło z pojedynczymi czankami (górnymi).
8. Wędzidło gumowe.
9. Wędzidło z niełamanym ścięgierzem.
10. Wędzidło czankowe z przewleczkami.
Dozwolone są wędzidła z gumy i tworzyw sztucznych. Wędzidła muszą być
stosowane w ich kształcie fabrycznym, bez przeróbek, dodatków do którejkolwiek
ich części. Dozwolone są tylko wędzidła przedstawione na rysunku, ale każde z
nich może być stosowane z każdym rodzajem przedstawionych pierścieni.
Można używać podwójnej wodzy z wędzidłem. Pierścień wędzidła nie może mieć
więcej niż 8cm średnicy. Plastikowe wędzidła z cylindrycznym połączeniem nie
są dozwolone.
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Rysunek „K”
Kiełzna dozwolone w zawodach I.P.E.C. – munsztuki

Objaśnienia
Różne typy wędzideł munsztukowych.
1. Wędzidło zwykłe
2. Wędzidło z podwójnie łamanym ścięgierzem
3. Wędzidło oliwkowe
4. Wędzidło czankowe z przewleczkami
5. – 8. Różne typy munsztuków
9. Łańcuszek
10. Pasek podbródkowy (nieobowiązkowy)
11. Gumowa osłona łańcuszka (nieobowiązkowa)
12. Skórzana osłona łańcuszka (nieobowiązkowa)
Wędzidło i munsztuk muszą być wykonane z metalu lub sztywnego plastiku.
Ramię dźwigni w munsztuku nie może być dłuższe niż 10cm a pierścień wędzidła
nie może przekroczyć 8cm.
32.14 Zabronione są wytoki, klapki na oczy, wypinacze, czarna wodza, wodze
typu "balancing" lub "bearing", lub podobne. Jakiekolwiek dokonywane przy
wodzach usprawnienia, dające efekty podobne jak ww. wyposażenie, są
zabronione.
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32.15 Jeżeli wodza nie jest używana w tradycyjny sposób, musi być jak
najbardziej zbliżona do linii prostej na odcinku między miejscem chwytu
jeźdźca i pyskiem konia. Dla jeźdźców z krótkimi ramionami lub bez ramion
wodze można poprowadzić przez kółka umocowane z przodu siodła na
skórzanych paskach. Kółka nie mogą być umocowane na sztywno.
32.16 Wypinacze są dozwolone jedynie przy lonżowaniu konia bez jeźdźca.
32.17 Nachrapniki są obowiązkowe. Przy wędzidle konieczne jest użycie
nachrapnika typu angielskiego, hanowerskiego, meksykańskiego lub
mieszanego. Koń może mieć na sobie tylko jeden nachrapnik. Przy
munsztuku konieczne jest użycie nachrapnika typu angielskiego.
Nachrapnik nie może być zapięty tak ciasno, żeby sprawiał koniowi ból
(patrz rysunek „F” dozwolone nachrapniki).
Rysunek "F"
Dozwolone nachrapniki

Nachrapnik typu angielskiego

Nachrapnik typu hanowerskiego

Nachrapnik typu meksykańskiego

Nachrapnik typu mieszanego

Ogłowie munsztukowe z
nachrapnikiem typu angielskiego
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32.18 Dozwolone są wodze kontrolowane za pomocą stóp, napierśniki,
podogonia, wodze typu "grass" (zapobiegające schylaniu się konia do
trawy) oraz paski na szyję konia. Wodze typu "grass" muszą przechodzić
przez naczółek nie mogą być zamocowane jak wypinacze. Wodze tego typu
są dozwolone tylko na czworobokach trawiastych.
32.19 Nie można mocować wodzy do jeźdźca w jakikolwiek sposób
uniemożliwiający swobodny upadek z konia.
32.20 Strychulce lub owijki mogą być używane w czasie treningów oraz przed
zawodami. Buty na kopyta (lub podobne) mogą być używane zamiast
podkowy lub podków.
32.21 W czasie zawodów oraz treningów przed zawodami można używać
jedynie takiego wyposażenia specjalnego, jakie zostało zatwierdzone.
Jakiekolwiek odstępstwa/zmiany w wyposażeniu jeźdźca wymienionym na
jego Karcie I.P.E.C./F.E.I. lub Karcie Zawodnika muszą zostać
zaaprobowane przez Delegata Technicznego i Głównego Klasyfikatora.
33

WYPOSAŻKNIK POMOCNICZK / POMOC DLA JKŹDŹCÓW

33.1 Głos – jeźdźcy z poziomu I i II mogą używać głosu jako pomocy pod
warunkiem, że robią to z umiarem. Jeźdźcom z poziomu III i IV nie wolno
używać głosu podczas wykonywania testu. Poczynając od momentu
rozpoczęcia testu zawodnik nie może porozumiewać się z nikim, chyba że
odezwie się do niego sędzia.
33.2 Palcaty – w razie potrzeby można używać do dwóch palcatów dowolnej
długości. Palcatów mogą używać tylko jeźdźcy z dobrą kontrolą ruchów rąk.
Przy ukłonie zawodnik albo trzyma palcat(y) w ręce, której nie opuszcza,
albo kłania się tylko skinieniem głowy.
33.3 CZYTAJĄCY TKSTY
33.3.1 Osobę czytającą test (włącznie z programem dowolnym) mogą mieć tylko
zawodnicy z upośledzeniem umysłowym, z niedowidzeniem/niewidomi
(B1) lub po urazie głowy. Zawodnicy, którzy chcieliby mieć taką osobę
muszą ubiegać się o to w I.P.E.C., jasno podając przyczynę i
udostępniając odpowiednią dokumentację w razie potrzeby.
33.3.2 Testy mogą być czytane w języku angielskim lub ojczystym języku
jeźdźca. Zawodnicy głusi lub z upośledzeniem słuchu mogą mieć test
przekazywany w języku migowym.
33.3.3 Osoby czytające testy mogą używać komunikacji radiowej. W takim
przypadku muszą być nadzorowane przez stewarda, który zostanie
wyposażony przez ekipę jeźdźca w radio nastawione na odpowiednią
częstotliwość.
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33.3.4 Zawodnik może mieć tylko jedną osobę czytającą test, która będzie stała
w jednym miejscu, na zewnątrz czworoboku, w literze E lub B, a jeśli jest
to niemożliwe, w miejscu wyznaczonym przez sędziego z litery C.
33.3.5 Osoba czytająca może odczytać dany fragment testu raz lub najwyżej dwa
razy z oficjalnej wydrukowanej wersji testu, lub jego fragmentów (bez
żadnych zmian).
33.3.6 Wszyscy czytający testy muszą być nadzorowani przez stewarda.
33.3.7 Osoby czytające testy nie mogą mieć przy sobie palcata.
33.3.8 Jakakolwiek inna pomoc z zewnątrz, włącznie z pomocą trenera, może
zostać uznana za powód eliminacji, w zależności od decyzji sędziego w
literze C.
33.4 Szef ekipy danego zawodnika, jego trener lub ich przedstawiciel może stać
w pobliżu czworoboku konkursowego aby w razie potrzeby przekazać
zawodnikowi instrukcje sędziego. Osoby te mogą pomagać jedynie słownie,
nie wolno im udzielać zawodnikowi pomocy fizycznej, chyba że tak
zadecyduje sędzia w literze C.
33.5 Ze względu na bezpieczeństwo można umieścić pomocników przy
narożnikach czworoboku. W razie niebezpieczeństwa mogą oni udzielić
fizycznej pomocy. O ewentualnych punktach karnych lub eliminacji
zawodnika decyduje sędzia w literze C.
33.6 Zawodnik, szef ekipy lub Szef Stewardów może poprosić o to, żeby w
pobliżu czworoboku był obecny dodatkowy koń w czasie przejazdu jednego
zawodnika lub w czasie całych zawodów. Zawodnik, który ukończył
przejazd może zostać poproszony o pozostanie w pobliżu aż do momentu
ukończenia testu przez następnego zawodnika. Ewentualnie Komitet
Organizacyjny może zapewnić konia do tego celu.
33.7 Całkowita odpowiedzialność za używanie dozwolonych pomocy spoczywa
na zawodniku.
34

POMOC DLA ZAWODNIKÓW Z UPOŚLKDZKNIKM WZROKU

34.1 Zawodnicy z upośledzeniem wzroku mogą mieć (oprócz osoby czytającej
test) wywoływaczy lub brzęczyki przy literach czworoboku. Tacy
wywoływacze (brzęczyki) są uznawani za pomoc dodatkową i muszą być
wymienieni na Karcie I.P.E.C./F.E.I. oraz Karcie Zawodnika.
34.2 Żaden inny test nie może być wykonywany z udziałem wywoływaczy
(użyciem brzęczyków) w bezpośrednim sąsiedztwie aby nie przeszkadzać
zawodnikowi z upośledzeniem wzroku.
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34.3 Tylko jeden wywoływacz może stać wewnątrz czworoboku. Wszyscy
pozostali muszą być rozstawieni za płotkami otaczającymi czworobok i
mogą przemieszczać się od litery do litery pod warunkiem, że nie
zasłaniają widoku sędziom.
34.4 Może być najwyżej dziewięciu (9) wywoływaczy. Zawodników z
upośledzeniem wzroku zachęca się do korzystania z jak najmniejszej liczby
wywoływaczy, a jeśli to możliwe – z jednego. Jeżeli jest więcej niż jeden
wywoływacz, należy wyznaczyć głównego wywoływacza, który powinien
być przedstawiony sędziemu w literze C.
34.5 Zapoznawanie się z czworobokiem dla zawodników niewidomych. Przed
rozpoczęciem testu zawodnik o profilu funkcjonalnym nr 36 (osoba
niewidoma) może przejechać jedno okrążenie w obu kierunkach z jedna
zmianą kierunku wewnątrz czworoboku. Jeśli po zapoznaniu się zawodnika
nie nastąpi sygnał rozpoczynający test, zawodnik ma do wyboru: czekać w
zatrzymaniu, kontynuować jazdę dowolnym chodem po czworoboku, lub
wyjechać na zewnątrz i jechać dookoła czworoboku.
34.6 Jakakolwiek inna pomoc z zewnątrz może zostać uznana za powód
eliminacji, w zależności od decyzji sędziego w literze C.
34.7 W I.P.E.C. jest dostępna broszura "Wskazówki dla zawodników z
upośledzeniem wzroku i ich trenerów".

ROZDZIAŁ VIII
Konie
35

ZASADY OGÓLNK

35.1 Wszystkie użytkowane konie powinny:
- być dobrego zdrowia, pewne, w kondycji konkursowej i wytrenowane do
wymaganego poziomu ujeżdżenia
- tolerować i być przyzwyczajone do osób niepełnosprawnych, ramp do
wsiadania, wózków inwalidzkich, kuli, lasek, palcatów, wywoływaczy i
brzęczyków
- mieć co najmniej 5 lat
- pozytywnie przejść inspekcję weterynaryjną po przybyciu na teren
zawodów według wymagań Komitetu Organizacyjnego działającego w
imieniu I.P.E.C.; przy zawodach wyższej rangi i większości zawodów
międzynarodowych konie muszą mieć aktualne świadectwo szczepień (z
podaniem cech identyfikujących danego konia ponad wszelką wątpliwość)
według wymagań z paszportu F.E.I.
35.2 Zawody wyższej rangi. Po dopuszczeniu konia na teren zawodów musi on
tam pozostać aż do ich zakończenia. Żaden koń nie może opuścić terenu
zawodów bez zgody Komitetu Organizacyjnego i Delegata Technicznego.
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35.3 Wszystkie konie przybyłe z zagranicy muszą spełniać wymagania
weterynaryjne kraju organizatora.
35.4 Konie jednej ekipy lub jednego kraju powinny być umieszczone razem.
35.5 Każdy koń otrzymuje numer, który umieszcza się zawsze w widocznym
miejscu na ogłowiu, kantarze i drzwiach boksu. Numer jest poprzedzony
numerem poziomu zawodnika (np. koń nr 20 dosiadany przez zawodnika z
poziomu II będzie miał numer 220). Komitet Organizacyjny zawodów
wyższej rangi i zawodów międzynarodowych może dostarczyć dwa zestawy
numerów – jeden do użycia w stajni, drugi do użycia w czasie zawodów.
35.6 Wszystkie konie dosiadane, lonżowane czy trenowane w inny sposób,
muszą być nadzorowane przez wyznaczonego stewarda.
35.7 Zawodnicy nie mogą uczestniczyć w jednych zawodach używając konia
losowanego i własnego.

36 DKFINICJA KONIA WŁASNKGO I LOSOWANKGO
36.1 KONIK WŁASNK
36.1.1 Koń będący własnością zawodnika lub
- koń udostępniony zawodnikowi przez jego kraj i przywieziony na teren
zawodów,
- koń udostępniony zawodnikowi przez kraj organizatora lub inny kraj do
wykorzystania na zasadach własnego konia w danych zawodach;
kraj/zawodnik używający takiego konia jako konia własnego ponosi
wszelkie związane z tym wydatki.
36.2 KONIK LOSOWANK
36.3 Koń wypożyczony na zawody w celu przydzielenia zawodnikowi przez
losowanie. Wszystkie konie losowane są wypożyczane Komitetowi
Organizacyjnemu na czas trwania zawodów.
36.4 Zawodnik nie może dosiadać w zawodach wylosowanego konia jeżeli:
- jeździł na nim w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zawody,
- jeździł na nim kiedykolwiek łącznie ponad 4 godziny,
- bierze udział w tych samych zawodach używając własnego konia.
36.4.1 Wszystkie konie losowane musza wykazywać się dobrym zdrowiem,
charakterem i dobrymi chodami. Muszą być odpowiednio wytrenowane do
poziomu, w którym wystartują. Ich kopyta, zęby, itd. muszą być w dobrym
stanie, ich podkowy powinny utrzymać się przez czas zawodów.

49

36.4.2 Komitet Organizacyjny powinien uzyskać wystarczającą ilość koni
wytrenowanych do odpowiedniego poziomu (włącznie z końmi
rezerwowymi). Te konie są wyznaczone jako konie do losowania. Zostaną
przydzielone jeźdźcom na drodze oficjalnego losowania (patrz punkt 38).
36.4.3 Oprócz jednego konia na jednego zawodnika powinna być grupa
odpowiednich koni rezerwowych, w ilości przynajmniej jeden koń na pięciu
jeźdźców biorących udział w zawodach. SPRAWĄ ZASADNICZĄ PRZY
ORGANIZOWANIU ZAWODÓW JEST UDOSTĘPNIENIE ZAWODNIKOM
WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY ODPOWIEDNICH KONI DRESAŻOWYCH
(wraz z końmi rezerwowymi).
36.4.4 Każdy koń losowany powinien mieć Kartę Konia wypełnioną przez
właściciela lub jego przedstawiciela. Właściciel powinien także dostarczyć
Komitetowi Organizacyjnemu wskazówki na piśmie dotyczące karmienia,
opieki oraz inne informacje (wraz z informacjami na temat możliwości
konia). Szef Stewardów oraz Kierownik Stajni są odpowiedzialni za
zapewnienie koniowi opieki według tych wskazówek. Stajenni mają
obowiązek codziennie robić notatki dotyczące każdego konia i
udostępniać je Biegłemu Oceniającemu Konie, Szefowi Stewardów,
Kierownikowi Stajni i Delegatowi Weterynaryjnemu na ich prośbę.
36.4.5 Konie powinny być dostarczone wraz ze swoim zwykle używanym
sprzętem, włączając w to ogłowie z wędzidłem. Sprzęt powinien być
wyraźnie oznaczony imieniem konia i/lub nazwiskiem właściciela.
36.4.6 Wszystkie konie losowane powinny być dostarczone na teren zawodów
najpóźniej na 24 godziny przed losowaniem. W razie potrzeby przed
losowaniem powinny być regularnie trenowane.
36.4.7 Komisja Oceniająca Konie jest odpowiedzialna za ocenę każdego konia
oraz przydzielenie go do odpowiedniego poziomu. Na podstawie Kart
Zawodników i formularzy oceny koni Biegły Oceniający Konie wraz z
Delegatem Technicznym dokonują wstępnego przydziału grup koni dla
jeźdźców. "Grupa" może składać się z jednego konia.
36.4.8 Właściciel konia losowanego lub osoba przez niego wyznaczona może
przekazać Komitetowi Organizacyjnemu pisemne instrukcje dotyczące
opieki nad koniem. Instrukcje te zostaną dalej przekazane Kierownikowi
Stajni, Szefowi Ekipy oraz stajennemu i muszą być przestrzegane.
36.4.9 Jeźdźcy nie mogą zmieniać kiełzna losowanego konia lub wprowadzać
jakichkolwiek innych zmian w jego wyposażeniu oraz używać wyposażenia
dodatkowego(czy to dostarczonego przez właściciela, czy też
wymienionego w Karcie Zawodnika) bez uprzedniej zgody właściciela lub
jego przedstawiciela. Właścicieli koni prosi się o nie wprowadzanie zmian
w instrukcjach dotyczących opieki nad koniem w ciągu dwóch dni
bezpośrednio przed zawodami. Delegat Techniczny (lub osoba przez
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niego wyznaczona) oraz Szef Stewardów muszą nadzorować wszystkie
zmiany w sprzęcie, włącznie z siodłami.
36.4.10
Jeśli właściciel, Delegat Techniczny lub Biegły Oceniający Konie
zadecydują, że jeździec może niekorzystnie wpłynąć na konia, mogą
wymóc użycie specjalnych wodzy lub innego wyposażenia (np. gumowych
wkładek). Delegat Techniczny razem z Szefem Stewardów i Biegłym
Oceniającym Konie rozważą użycie takiego wyposażenia, zadecydują o
powrocie konia do puli i przydzieleniu zawodnikowi innego konia lub
podejmą inne kroki, jakie uznają za stosowne.
36.4.11
Zawodnicy będą mieli konie do swojej dyspozycji na co najmniej
dwa dni przed zawodami. Wszystkie konie powinny być dostępne na taki
sam okres treningowy.
36.4.12
Ekipom zaleca się (jeśli to możliwe) oddelegowanie jednej osoby,
która zapewni właściwą opiekę przydzielonemu ekipie koniowi, konsultując
się z Delegatem Weterynaryjnym w czasie zawodów.
36.4.13
Jeżeli z jakichś powodów nie można skontaktować się z
właścicielem konia lub jego przedstawicielem, Szef Stewardów i Biegły
Oceniający Konie działają w jego imieniu.
37

INSPKKCJK WKTKRYNARYJNK

37.1 Wszystkie konie muszą przejść pomyślnie inspekcję weterynaryjną zaraz po
przybyciu na teren zawodów. Inspekcji dokonuje Delegat Weterynaryjny.
37.2 Zawody wyższej rangi. Wymagany jest przegląd w kłusie wszystkich
startujących koni natychmiast po ich przybyciu na teren zawodów. Drugi
przegląd w kłusie może zostać zaplanowany przed konkursem
rozgrzewkowym. Decyzję o zorganizowaniu tego drugiego przeglądu
podejmuje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Delegatem
Technicznym.
37.3 Podczas przeglądu w kłusie wymagana jest obecność zawodnika. Jeżeli
jest w stanie, może poprowadzić konia w kłusie lub może to zrobić osoba
wyznaczona przez zawodnika i Szefa Ekipy.
37.4 Procedury inspekcji weterynaryjnych opisane są w przepisach F.E.I.

38

PROCKS PRZYDZIKLANIA KONI PRZKZ LOSOWANIK

38.1 Przed oficjalnym losowaniem powinna się odbyć prezentacja wszystkich
koni losowanych. Konie są prezentowane w swoich grupach lub
podgrupach wszystkim członkom ekip i osobom oficjalnym. Koni dosiadają
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właściciele lub osoby przez nich wyznaczone. Komentator czyta krótką
informację o koniu oraz podaje proponowany dla niego poziom.
38.2 Aby ułatwić identyfikację konia w czasie prezentacji, jeździec powinien mieć
widoczny numer na plecach i klatce piersiowej. Gdy tylko zawodnik
zaakceptuje konia, numer konia zostanie poprzedzony numerem poziomu
zawodnika (np. koń numer 20 po zaakceptowaniu przez zawodnika z
poziomu II będzie miał numer 220).
38.3 Komitet Organizacyjny powinien dostarczyć krótką pisemną informację o
każdym koniu. Powinna ona zawierać opis konia, jego wiek, temperament,
opis chodów i przebytego treningu, opis typowego treningu, opis
specyficznych zwyczajów (jeżeli posiada), nazwisko właściciela i, jeśli jest
to wiadome, stajennego. Taka informacja powinna zostać przekazana
wszystkim Szefom Ekip oraz odpowiednim osobom oficjalnym.
38.4 Na podstawie informacji z formularzy oceny koni oraz Kart Zawodników (np.
dopuszczalnej wagi jeźdźca dla danego konia, wagi, wymiarów, budowy
konia, wagi, wymiarów, budowy jeźdźca) konie losowane mogą zostać
podzielone na podgrupy w obrębie jednego poziomu. Taka podgrupa może
składać się z jednego konia.
38.5 Po zakończeniu prezentacji Komitet Organizacyjny przeprowadza oficjalne
losowanie koni dla każdego poziomu. Przy losowaniu powinni być obecni
trenerzy, szefowie ekip, zawodnicy, Delegaci Techniczni, szef stewardów,
członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz I.P.E.C.
38.6 LOSOWANIK
38.6.1 Kierownik Zawodów zapisuje imię, nazwisko, kraj, numer każdego
zawodnika z każdego poziomu na osobnych kartkach i umieszcza zgodnie
z grupami w zaklejonych kopertach. Podobnie zapisuje imię i numer
każdego konia z każdej grupy i umieszcza w osobnych zaklejonych
kopertach. Koperty powinny być opisane (np. Zawodnicy poziom I, grupa
1; Konie poziom I, grupa 1). Kartki zawodników i koni z jednej grupy są
wyjmowane z kopert i umieszczone w dwóch osobnych pojemnikach
(jeden dla zawodników, jeden dla koni). Kartki powinny być złożone tak,
żeby nie było widać co jest na nich napisane.
38.6.2 Delegat Techniczny losuje kartkę z nazwiskiem zawodnika. Odczytuje się
imię, nazwisko i numer.
38.6.3 Szef ekipy wylosowanego zawodnika losuje kartkę z imieniem konia.
Odczytuje się imię i numer a koń zostaje zaprezentowany na czworoboku.
Tym samym koń zostaje przydzielony zawodnikowi.
38.6.4 Powtarza się cały proces dla każdej grupy do momentu aż wszyscy
zawodnicy mają przydzielone konie.
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38.6.5 Jeżeli w myśl zasad z punktu 36.4 zawodnik nie może startować na
wylosowanym koniu, kartka z imieniem tego konia wraca do puli i od razu
losuje się innego konia dla tego zawodnika.
38.7 Po losowaniu Komitet Organizacyjny powinien ustalić kiedy i gdzie
zawodnicy mogą wypróbować przydzielone konie.
38.8 Po losowaniu trener (lub osoba przez niego wyznaczona) może dosiąść
przydzielonego konia na 10 (dziesięć) minut. Poza tym czasem nie wolno
mu ani szkolić ani jeździć na przydzielonym koniu za wyjątkiem sytuacji
opisanej w punkcie 40.2 (dotyczy poziomu I i II). Biegły Oceniający Konie i
Szef Stewardów lub ich przedstawiciele powinni być obecni w trakcie tych
jazd.
38.9 W momencie zaakceptowania konia przez ekipę, Szef Ekipy musi wypełnić
formularz akceptacji konia i dostarczyć go we wskazane miejsce w
określonym czasie.
38.10 W przypadku, kiedy wylosowany koń zostanie uznany przez szefa ekipy (w
imieniu zawodnika i trenera, Biegłego Oceniającego Konie lub Szefa
Stewardów) za nieodpowiedniego, koń wraca do puli koni rezerwowych i
może być ponownie wylosowany/przydzielony. Szef Ekipy musi wypełnić
formularz odrzucenia konia i dostarczyć go we wskazane miejsce w
określonym czasie.
38.11 Kierownik Zawodów powinien podać szefowi ekipy imiona i numery koni
odrzuconych i dostępnych w powtórnym losowaniu.
38.12 Po pierwotnym losowaniu można zorganizować ponowne losowania dla
zawodników, którzy odrzucili przydzielone im konie. Odpowiednie
formularze należy wypełnić i dostarczyć po każdym losowaniu. Pierwsze
losowanie ponowne powinno odbyć się w ciągu dwóch godzin od
zakończenia losowania pierwotnego lub wczesnym rankiem następnego
dnia. Potem losowania powinny odbywać się co najmniej raz dziennie. Czas
losowania ustala Kierownik Zawodów w porozumieniu z Delegatem
Technicznym.
38.13 Po trzecim ponownym losowaniu Biegły Oceniający Konie i Szef
Stewardów mogą zadecydować o połączeniu w jedną grupę koni z
poziomów I, II i III tak aby wszystkie te konie były dostępne dla zawodników
z tych poziomów. Konie z poziomu IV pozostają w osobnej grupie i są
dostępne tylko dla zawodników tego poziomu. Wszelkie zmiany dotyczące
koni po czwartym losowaniu ponownym powinny być dokonywane
indywidualnie.
38.14 Konie nie przydzielone po czwartym losowaniu ponownym pozostają na
terenie zawodów, są trenowane przez właściciela lub jego przedstawiciela i
pozostają do dyspozycji. Te konie muszą w dalszym ciągu nosić
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przydzielone numery i mogą zostać użyte do Konkursu Indywidualnego
Derby. Muszą zostać także zapoznane z terenem zawodów.
38.15 Aby wywieźć nie przydzielonego konia z terenu zawodów należy zwrócić
się z pisemną prośbą do Kierownika Zawodów. Prosi się właścicieli o
zrozumienie, że jeśli ich koń nie został wylosowany lub został ponownie
umieszczony w puli, nie oznacza to, że został odrzucony lub jest nie
pożądany na zawodach.
38.16 W każdej chwili Delegat Techniczny i Biegły Oceniający Konie mogą
zadecydować o zmianie poziomu, do jakiego koń został przydzielony.
Właściciel może ubiegać się o ponowną ocenę swojego konia.
38.17 W przypadku kiedy wylosowany i zaakceptowany koń stanie się niezdolny
do startu z powodu urazu lub choroby, szef ekipy danego zawodnika
zwraca się z pisemną prośbą do Szefa Stewardów. Szef Stewardów
powinien zorganizować inspekcję stanu zdrowia konia. Poza Delegatem
Technicznym i Weterynaryjnym przy inspekcji może być obecna co najmniej
jedna z wymienionych osób: przewodniczący Komisji Sędziowskiej, szef
ekipy danego zawodnika, Szef Stewardów, Biegły Oceniający Konie,
właściciel, Kierownik Stajni, członek Komitetu Organizacyjnego, Kierownik
Zawodów. Może być również obecny przewodniczący Komisji Odwoławczej.
Grupa ta weźmie pod uwagę sposób, w jaki koń był traktowany i używany
od momentu wstępnego losowania. Jeżeli grupa osób oficjalnych uzna, że
koń nie jest zdolny do startu, ekipa zawodnika uzyska pozwolenie na
przegląd odpowiednich koni z puli koni rezerwowych w obecności Biegłego
Oceniającego Konie, Szefa Stewardów i Kierownika Stajni. Przegląd
odbędzie się możliwie szybko i potrwa do znalezienia odpowiedniego
wierzchowca.
38.18 Jeżeli ekipę jakiegoś kraju niepokoi bezpieczeństwo zawodnika na
zaakceptowanym koniu, szef ekipy musi wypełnić odpowiedni formularz i
przedłożyć go szefowi stewardów. Szef stewardów organizuje następnie
inspekcję pary zawodnik – koń z udziałem Delegata Technicznego,
Weterynaryjnego oraz innych członków grupy (patrz punkt 38.17). W razie
potrzeby można zasięgnąć rady innych wykwalifikowanych osób oficjalnych.
Można poprosić biegłego oceniającego konie żeby dosiadł konia i ustalił jak
wygląda sytuacja w porównaniu z jego pierwotną oceną. Jeżeli koń zostanie
uznany za nieodpowiedniego, ekipa zawodnika uzyska pozwolenie na
przegląd odpowiednich koni z puli koni rezerwowych w obecności Biegłego
Oceniającego Konie, Szefa Stewardów lub Kierownika Stajni (lub ich
przedstawicieli). Przegląd odbędzie się możliwie szybko i potrwa do
znalezienia odpowiedniego wierzchowca.
38.19 Jeśli nie zajdą jakieś wyjątkowe okoliczności, nie powinno zezwalać się na
wymianę wylosowanego konia po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego
rozegranie konkursu rozgrzewkowego. Za wyjątkowe okoliczności należy
uznać m.in. kolkę u danego konia. Decyzję o ewentualnym wycofaniu konia
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podejmuje Delegat Techniczny za radą Delegata Weterynaryjnego i
Biegłego Oceniającego Konie. Jego decyzja jest ostateczna.
38.20 Konie wykluczone z zawodów mogą wrócić do puli i zostać później użyte
za zgodą Delegata Weterynaryjnego działającego w porozumieniu z
Szefem Stewardów, Biegłym Oceniającym Konie i właścicielem danego
konia lub przedstawicielami tych osób.
38.21 W zawodach wyższej rangi żadne "nowe" konie do losowania nie mogą
zostać przywiezione na teren zawodów po losowaniu pierwotnym, chyba że
zajdą wyjątkowe okoliczności a zgodę wyrażą Delegat Techniczny i
Kierownik Zawodów.
39

START NA WSPÓLNYM KONIU

39.1 Zawodnicy mogą startować na wspólnym koniu w zawodach z własnymi
końmi. Na wspólnym koniu mogą startować najwyżej 2 (dwaj) zawodnicy z
różnych poziomów z tej samej ekipy.
UWAGA: Powyższy przepis został sformułowany aby umożliwić ekipom
podróżowanie z mniejszą liczba koni dla zawodników.
39.2 Konie mogą dwukrotnie startować w konkursie drużynowym z własnymi
końmi.
39.3 Start na wspólnym koniu w zawodach z losowanymi końmi jest
dopuszczalny jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Decyzję w tej
sprawie podejmują właściciel danego konia, Delegat Techniczny, Biegły
Oceniający Konie i Szef Stewardów. Może być potrzebna konsultacja z
Delegatem Weterynaryjnym jeżeli chodzi o stan zdrowia wycofanego konia.
Powinien być także obecny przewodniczący Komisji Odwoławczej. Należy
uzyskać zgodę właściciela konia. Podstawową sprawą przy podejmowaniu
decyzji jest dobro konia. W żadnym wypadku nie wolno przekroczyć
dopuszczalnego czasu treningu konia.
39.4 W żadnym wypadku nie pozwala się na start na wspólnym koniu
zawodnikom na tym samym poziomie.
39.5 Żaden koń losowany nie może reprezentować swojej ekipy więcej niż jeden
raz w konkursie drużynowym z losowanymi końmi. Tylko jeździec, który
wylosował wspólnego konia może być członkiem drużyny w tym konkursie.
39.6 Każdy koń (własny lub losowany) może startować najwyżej w dwóch
testach ujeżdżeniowych dziennie. Konkurs indywidualny Derby
Championship (jeśli wchodzi w skład zawodów) jest traktowany jako jeden
test ujeżdżeniowy.
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40

TRKNING KONI

40.1 Patrz Kodeks Zasad, punkt 2. Wszyscy zawodnicy będą monitorowani w
trakcie trenowania koni.
40.2 Konie zawodników z poziomu I i II mogą być trenowane i dosiadane przez
trenera lub innego jeźdźca wyznaczonego przez ekipę danego kraju przez
maksimum 20 (dwadzieścia) minut dziennie.
40.3 Konie z poziomu III i IV mogą być dosiadane jedynie przez zawodników,
którzy na nich startują.
40.4 Koń z poziomu I i II może być trenowany przez 15 minut przed wjazdem na
czworobok konkursowy i wykonaniem testu jedynie przez zawodnika, który
na nim startuje. Koń taki może jednak być rozprężany przez 15 minut przed
tym treningiem przez jeźdźca wyznaczonego przez ekipę zawodnika i
zaaprobowanego przez Biegłego Oceniającego Konie (w zawodach z
losowanymi końmi) lub Szefa Stewardów (w zawodach z własnymi końmi).
40.5 Konie mogą być lonżowane bez jeźdźca przez trenera lub osobę przez
niego wyznaczoną, ale nie w ciągu 15 minut przed wjazdem na czworobok
konkursowy.
40.6 Maksymalny czas lonżowania losowanego konia (bez jeźdźca) nie może
przekroczyć 20 minut dwa razy dziennie.
40.7 Jeżeli koń jest lonżowany z jeźdźcem, ten czas jest odliczany z czasu
przeznaczonego na dosiadanie konia.
40.8 Maksymalny czas trenowania losowanego konia (lonżowania i treningu z
jeźdźcem na grzbiecie) nie powinien przekraczać 1,5 godziny dziennie.
Losowany koń nie może być trenowany więcej niż przez 45 minut na raz
(np. dwa razy dziennie losowany koń może być lonżowany bez jeźdźca
przez 15 minut i potem dosiadany przez 30 minut).
40.9 Maksymalny czas jazdy na losowanym koniu nie może przekroczyć jednej
godziny dziennie.
40.10 Własne konie mogą być trenowane lub lonżowane przez maksimum 2
godziny dziennie. Żaden koń własny nie może być trenowany dłużej niż
jedną godzinę na raz. Nie wolno przekraczać tego limitu nawet jeżeli dwóch
zawodników startuje na tym koniu.
40.11 Należy pozwolić na co najmniej dwugodzinną przerwę na odpoczynek
między treningami.
40.12 Na jakiekolwiek zwiększenie czasu treningu konieczne jest uzyskanie
zgody Delegata Technicznego i Szefa Stewardów (w zawodach z własnymi
końmi) i Biegłego Oceniającego Konie (w zawodach z losowanymi końmi).
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Szef Ekipy może zwrócić się do Szefa Stewardów z pisemną prośbą o
wydłużenie czasu treningu z podaniem powodu/powodów.
40.13 Konie mogą być trenowane wokół czworoboku konkursowego oraz na nim
w czasie ustalonym przez Kierownika Zawodów w porozumieniu z Szefem
Stewardów. Zawodnicy powinni mieć też możliwość przećwiczenia testu ze
swoją muzyką na czworoboku konkursowym w określonym czasie. Poza
dozwolonym czasem treningu konie mogą być wyprowadzane na uwiązie
lub rozprężane na wyznaczonym terenie nadzorowane przez stewarda z
ustnym pozwoleniem Szefa Stewardów lub Biegłego Oceniającego Konie.
Mogą to robić jeźdźcy wyznaczeni przez ekipę danego kraju w przypadku
koni z I i II poziomu, oraz zawodnicy startujący na tych koniach w przypadku
poziomu III i IV. W tym czasie nie wolno trenować. Nieprzestrzeganie tego
przepisu może spowodować eliminację.
40.14 Po przyjęciu konia na teren zawodów nie można trenować go poza
terenem wyznaczonym do treningu. bez pozwolenia Delegata
Technicznego i Kierownika Zawodów żaden koń nie może opuścić terenu
zawodów aż do zakończenia ostatniego konkursu i wręczenia nagród.
40.15 Konie mogą być wypuszczane na wybieg na odpowiednim terenie za
zgodą Kierownika Stajni.
40.16 Wszystkie losowane konie rezerwowe powinny być regularnie dosiadane
przez kompetentnych jeźdźców lub lonżowane przez wykwalifikowaną
osobę w odpowiednim miejscu do momentu ewentualnego przydzielenia ich
jakiejś ekipie lub wykorzystania ich w konkursie indywidualnym Derby
Championship.
41

SKARGI I ZAŻALKNIA

41.1 Oficjalne skargi i zażalenia mogą być zgłaszane jedynie przez Szefa Ekipy,
a jeżeli go nie ma – przez zawodnika we własnym imieniu. Skargi i
zażalenia powinny być przedkładane na piśmie Kierownikowi Zawodów
wraz z opłatą wynoszącą $100 (lub równowartość w walucie
lokalnej).Opłata zostaje zwrócona tylko w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia skargi/zażalenia lub jeśli zadecydowano, że istnieją istotne
podstawy do zgłoszenia protestu. W przypadku odrzucenia skargi/zażalenia
opłata zostanie zatrzymana przez I.P.E.C. i Komitet Organizacyjny.
41.2 Skargi i zażalenia muszą być składane w odpowiednim czasie:
(odpowiednie przepisy odnośnie skarg/zażaleń związanych z klasyfikacją
znajdują się w "Podręczniku Klasyfikacji" I.P.E.C.)
- dotyczące warunków na czworoboku nie później niż na trzy (3) godziny
przed rozpoczęciem pierwszego konkursu w danym dniu
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- dotyczące wyników nie później niż 35 minut po ostatecznym wywieszeniu
wyników
- dotyczące innych spraw nie później niż jedną godzinę po wydarzeniu
będącym podstawą protestu.
41.3 Odpowiednie kary zostaną zastosowane w przypadkach naruszenia
obowiązujących przepisów i praw, naruszenia zasad dobrego wychowania i
fair play, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych sytuacji:
- działanie dające sprawcy przewagę
- działanie powodujące zmniejszenie szans którejkolwiek z osób
zamieszanych
- działanie polegające na złym traktowaniu koni
- działanie naruszające godność i nietykalność osobistą jakiejkolwiek osoby
zaangażowanej w zawody
- działanie polegające na zastosowaniu fałszerstwa, przemocy, nadużycia
lub innej formy złamania prawa.
Nieznajomość praw i przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności w
przypadku ich złamania.
41.4 Karą za naruszenie przepisów, których ostateczna interpretacja należy do
Komisji Odwoławczej, może być: utrata nagród, zmiana miejsca
zajmowanego po konkursie, dyskwalifikacja z zawodów lub inne. Decyzję o
wyborze kary podejmuje Delegat Techniczny, przewodniczący Komisji
Odwoławczej i przewodniczący Komisji Sędziowskiej w porozumieniu z
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego lub Kierownikiem Zawodów.
42

POSTANOWIKNIA

42.1 I.P.E.C. zastrzega sobie prawo do wydawania postanowień stanowiących
uzupełnienie tych przepisów lub wprowadzających w nich zmiany.
Użytkownicy tych przepisów są odpowiedzialni za zaznajomienie się z
postanowieniami, jakie mogą być wydane po ukazaniu się tych przepisów.
Sekretarz I.P.E.C. przekazuje takie postanowienia Krajowym Komitetom
Paraolimpijskim w ciągu 3 miesięcy od ich wydania oraz umieszcza je na
stronie internetowej I.P.E.C. (www.ipec-athletes.de).
42.2 I.P.E.C. zastrzega sobie prawo wydawania próbnych postanowień
mających charakter nieobowiązkowy. W przypadku niezgodności między
przepisami I.P.C. i I.P.E.C. decyzję podejmuje się po konsultacji.
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SUPLKMKNT I – DKFINICJK I INTKRPRKTACJA
CZWOROBOK
DELEGAT MEDYCZNY
DELEGAT TECHNICZNY
DELEGAT
WETERYNARYJNY

Plac o standardowych wymiarach (20mx40m lub 20mx60m) ogrodzony
płotkami, oznaczony literami, miejsce rozgrywania zawodów.
Wykwalifikowany lekarz wyznaczony przez Komitet Organizacyjny i
zaaprobowany przez I.P.E.C. (Medical Delegate)
Osoba oficjalna (osoby oficjalne) mianowane przez I.P.E.C. zgodnie z
punktem 19.1. (Technical Delegate)
Wykwalifikowany weterynarz wyznaczony przez Komitet Organizacyjny i
zaaprobowany przez I.P.E.C. (Veterinary Delegate)
Grupa jeźdźców z tego samego kraju biorąca udział w zawodach.

EKIPA
GŁÓWNY STAJENNY
JEŹDZIEC
DEMONSTRATOR
KARTA EKIPY
KARTA I.P.E.C./F.E.I.

Wyznaczony przez Kierownika Stajni, odpowiedzialny za grupę koni i
stajennych (Head Groom).
Jeździec nie startujący w zawodach, wykonujący test ujeżdżeniowy przed
Komisją Sędziowską przed rozpoczęciem konkursu zgodnie z punktem
15.10.
Informacje o ekipie danego kraju, jej osobach oficjalnych i innych
członkach wymagane w zaproszeniu (Team Profile).
Karta wydawana sklasyfikowanemu zawodnikowi podająca numer jego
profilu, poziom oraz wyposażenie specjalne i pomocnicze, którego może
używać (I.P.E.C./F.E.I. Card).
Informacje o zawodniku wymagane od ekipy danego kraju (Rider Profile).

KARTA ZAWODNIKA
KIEROWNIK STAJNI

KIEROWNK ZAWODÓW
KLASYFIKACJA
KLASYFIKATOR
KOMISJA OCENIAJĄCA
KONIE
KOMISJA ODWOŁAWCZA

KOMISJA SĘDZIOWSKA
KRAJOWA FEDERACJA
JEŹDZIECKA
KRAJOWY KOMITET
PARAOLIMPIJSKI
KOMITET
ORGANIZACYJNY

KOŃ
MŁODY JEŹDZIEC
OFERTA

Osoba oficjalna wyznaczana przez I.P.E.C. (w zawodach wyższej rangi)
lub Komitet Organizacyjny, odpowiedzialna za konie, stajnie, stajennych,
podlegająca Szefowi Stewardów (Stable Manager).
Osoba oficjalna mianowana przez Komitet Organizacyjny zgodnie z
punktem 7.8 (Competition Manager).
Proces, w czasie którego bada się zawodnika i przydziela mu odpowiedni
profil i poziom.
Lekarz i/lub fizjoterapeuta ze znajomością Systemu Profilowego
akredytowany przez I.P.E.C. do ustalania poziomów jeźdźców startujących
w zawodach (Classifier).
Grupa doświadczonych ujeżdżeniowców oceniających i przydzielających
konie do poszczególnych poziomów na zawody z losowanymi końmi
(Horse Assessment Team).
Komisja, w skład której wchodzą członkowie mianowani zgodnie z
punktem 19.4 przepisów (Jury of Appeal).
Przewodniczący i członkowie Komisji wybrani i mianowani zgodnie z
punktem 19.3 przepisów (Ground Jury).
Krajowa organizacja uznawana przez F.E.I. za instytucję zajmującą się
jeździectwem osób zdrowych w danym kraju.
Krajowa organizacja uznawana przez I.P.C. za instytucję zajmującą się
jeździectwem osób niepełnosprawnych w danym kraju.
Członkowie krajowej organizacji jeździeckiej w kraju proponującym
zorganizowanie zawodów w zgodzie z powyższymi przepisami,
upoważnieni do tego przez swój komitet paraolimpijski zgodnie z punktem
7 przepisów. Według tych przepisów Komitet Organizacyjny powinien być
reprezentowany przez wyznaczoną osobę upoważnioną do podejmowania
koniecznych decyzji.
Kategoria powinna obejmować również kuce. Definicja konia własnego i
losowanego – patrz punkt 36.
Zawodnicy, którzy mają od 16 do 25 lat w roku danych zawodów.
Dokument otrzymany od I.P.C. i tam doręczony po wypełnieniu zgodnie z
punktem 7.2 w celu rozpatrzenia przez I.P.C. możliwości zatwierdzenia
zawodów wyższej rangi (Bid Document).
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OFICJALNE TESTY
UJEŻDŻENIOWE
POZA KONKURSEM/
HORS CONCOURS
PRZEPISY
STAJENNY

STEWARDOWIE

SZEF EKIPY
SZEF STEWARDÓW
WNIOSEK O
ZATWIERDZENIE
WYPOSAŻENIE
POMOCNICZE
WYPOSAŻENIE
SPECJALNE
ZAPROSZENIE
ZAWODY
UJEŻDŻENIOWE

Wszystkie testy ujeżdżeniowe zatwierdzone i podzielone na poziomy
przez I.P.E.C. zgodnie z punktem 26.
Test, który pozwala się wykonać zawodnikowi na czworoboku
konkursowym, oceniany przez sędziów, nie liczący się przy przyznawaniu
nagród w danych zawodach.
W skład przepisów wchodzą również suplementy.
Osoba odpowiedzialna za codzienną pielęgnację konia w trakcie
zawodów. Wszyscy stajenni, z poszczególnych ekip i z kraju organizatora,
podlegają Głównemu Stajennemu, który z kolei podlega Kierownikowi
Stajni.
Osoby wyznaczone przez Komitet Organizacyjny kompetentne jeśli chodzi
o obowiązki stewardów i zawody jeździeckie.
Osoba mianowana przez organizację członkowską i wymieniona z tą
funkcją w Karcie Ekipy, odpowiedzialna za całokształt działań członków
ekipy, ich kontakty oraz stronę oficjalną (Chef d'equipe).
Osoba mianowana lub zatwierdzona przez I.P.E.C. zgodnie z punktem
19.6 (Chief Steward).
Dokument złożony w I.P.E.C. zgodnie z punktem 7.8 przepisów w celu
uzyskania oficjalnego zatwierdzenia zawodów międzynarodowych przez
I.P.E.C. (Application for Approval).
Specjalne usprawnienia dla zawodników dozwolone zgodnie z punktem
33, 33.3 oraz 34 przepisów i wymienione na Karcie I.P.E.C./F.E.I.
Patrz wyposażenie pomocnicze.
Zaproszenie autoryzowane przez I.P.E.C. zgodnie z punktem 9 przepisów.
Zawody ujeżdżeniowe składają się z jednego lub więcej konkursów, gdzie
jeźdźcy współzawodniczą wykonując określone testy ujeżdżeniowe.
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SUPLKMKNT II – STRUKTURY I.P.K.C.
Kxecutive Committee
Chairman

Mrs Jonquil Solt,

Tel.44 1926 422522

Blackdown Farm,
Leamington Spa,
Warwks CV32 6QS
U.K.

Fax.44 1926 450996
jonquil@solt.demon.co.uk

Vice Chairman Mrs Sue Cusack,
RDA Australia

Secretary

Tel.W.61 3937 221 26
H.61 39337-2722

P.O.Box 424,

Fax.61 3937-66698

Ascot Vale, Victoria 3032
AUSTRALIA

scusack@rda.org.au

Mrs Sue Adams

Tel.44 20 7394 7747

47 Prince’s Court,

Fax.4420 7394 0737

London SE16 7TD

smradams@btinternet.com

U.K.
Mrs Denise Avolio

Tel.1 914 949 8166

115 Franklin Avenue
Valhalla, NY 10595
U.S.A.

Fax. “ “ “
diavolio@ndsaonline.org

Mrs Inger Bryant
Deenscote,

Tel.44 1767-627372
Fax . " " "

Sand Lane, Northill
Beds SG18 9AE

i.bryant@talk21.com

U.K.
Mrs Helle Grigson

Tel.47 3704 0466

Lillesandsveien 15
4890 Grimstead
NORWAY

Fax. " " "
hgrigson@online.no

Dr Christine Meaden PhD MCSP
9 Bloomfield Road

Tel.44 1628-629601
Fax.44 1628-623684

Maidenhead,
Berks SL6 4NS
U.K.

chris@meaden.co.uk

Mr Herman Rutterkamp
Oude Beilerweg, 31
9431 BZ Westerbork,
THE NETHERLANDS

Tel.W.31 593 332180
Fax.31-593 333475
hermanrutterkamp@hotmail.com

Mrs Anita Shkedi
Ha Hatzav 22
Tel Mond 40600
ISRAEL

Tel.972 9 796 7705
Fax. “
“
“
agshkedi@bezeqint.net

Dr Angelika Trabert,
Habichtweg 1,
63303 Dreieich,
GERMANY

Tel.49 6103 64 428
Fax.49 6103 64428
cailean82@aol.com
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Mr Ulf Wilken

Tel.46 220 433 50

Swedish Equestrian Federation
Stromsholm
734 40 Kolback

Fax.46 220 456 70
ulf.wilken@ridsport.se

SWEDEN

ATHLKTKS Sub-committee
Chairman
Dr. Angelika Trabert
Committee:

Mrs Hope Hand
Miss Sue Haydon

COMMUNICATION Sub-committee
Chairman
Mrs Sue Cusack
Committee:

Mrs Denise Avolio
Mrs Ann Cutcliffe
Mrs Helle Grigson
Mrs Anita Shkedi

DRKSSAGK Sub-committee
Chairman
Mrs Inger Bryant
.
Committee:
Miss Mary Longden
Mr Jan Meersmans
Ms Alison Mastin

www.ipec-athletes.de
(GER)
(USA)
(AUS)

(AUS)
(USA)
(GBR)
(NOR)
(ISR)
(GBR)
(AUS)
(BEL)
(IRE)

CARRIAGK DRIVING Sub-committee
Chairman
Mr Herman Rutterkamp (NED)
Committee:

Mr John Cowdery
Mr Lars Ake Larsson
Mrs Mary Woolverton

(GBR)
(SWE)
(USA)

SPORTS MKDICAL AND CLASSIFICATION Sub-committee
Chairman
Dr Chris Meaden PhD MCSP (GBR)
Committee.

Dr Emile Keuter
Mrs Vibeke Olesen
Dr. Gillian Lawrence
Mrs Vicky Melville

TRAINING Sub-committee
Chairman
Mr Ulf Wilken
Committee

(NED)
(DEN)
(CAN)
(NZL)
(SWE)

Mrs Jane Goldsmith (GBR)
Mr Stephan Kiesewetter (GER)

Adresy powyższych osób są dostępne u Sekretarza i Przewodniczącej I.P.E.C
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SUPLKMKNT III – OSOBY OFICJALNK O UPRAWNIKNIACH
MIĘDZYNARODOWYCH
International Dressage Judges
AUSTRALIA
BELGIUM
CANADA
DENMARK
FINLAND
U.K.

Mrs Judith Cubitt
Mrs Jan Geary
Miss Mary Longden
Mr Jan Meersmans
Dr Dorrit de Demeter
Mrs Jo Young
Mrs Grete Hjalf
Mr Evan Bach Jorgensen
Mrs Camilla Klingstedt
Mrs Inger Bryant
Chairman Dressage
Mrs Waveney Luke

U.K. con’t

Miss Pat Manning
Miss Diana Mason
Miss Sarah Rodger
Mrs Jonquil Solt
IRELAND
Ms Alison Mastin
ISRAEL
Mrs Shirley Hirsch
NETHERLANDS Mr Herman Rutterkamp
NORWAY
Mrs Kristen Grigson
Mr Kjell Myhre
SWEDEN
Mrs Eva Kristiansson
Mrs Clary Lundgren
U.S.A.
Mrs Marjorie Kittredge

International Candidate Dressage Judges
AUSTRALIA

BAHRAIN
BELGIUM
CANADA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
RELAND

Mrs Sue Bright
Mrs Merrilyn
Hamilton-Smith
Mrs Carolyn Lieutenant
Mrs Betty Macnamara
Mr Harrie Niewhuis
Mr Freddy Leyman
Mr Jacques Van Daele
Mrs Lorraine Stubbs
Mrs Paula Kankaanpaa
Miss Nathalie Alliot
Ms Kathy Amos-Jacobs
Mr Ulrich Eickershoff
Ms Ulrike Nivelle
Ms Waltraud Weingarten
Mrs Rosemary Georgopoulos

Mr Donie McNamara
Ms Jean Mitchel

Mr Niall Quirk
Miss Judy Kay
Mrs Gabrielle Van Asboth
Mrs Helle Grigson
Mr Carlos Lopez
Ms Michelle Marques
Mrs Kathryn Watson
RUSSIA
Mrs Ekaterina Nikitina
SWEDEN
Mrs Agnetta Aronsson
Mr Ulf Wilken
SWITZERLAND Mrs Simone Rubli
U.K.
Mrs Jane Peberdy
Miss Jane WykehamMusgrave
U.S.A.
Mrs Anita Owen
Mrs Pamela Pentz
Mr Peter Lert
Mrs Carol Henkel
ISRAEL
ITALY
NORWAY
PORTUGAL

Provisional International Candidate Dressage Judges
BELGIUM
CANADA
CROATIA
CZECH
REPUBLIC
FRANCE
ITALY
MALAYSIA
PORTUGAL

Ms Murielle Verhoeven
Ms Victoria Andrew
Ms Sanja Olujic
Dr Tomas Bzenecky
Mrs Ludmila Vitkova
Mrs Anne Prain
Mrs Guya Mina
Ms Lorraine Bottreau
Mr Hendrik Spiessens

International Carriage Driving Judges

GERMANY Mr Rainer Flotmann
NETHERLANDS Mr Jaap Broers
Mrs Wil van Hulst
Mrs Els Kersten
Mr Herman Rutterkamp
Mrs Leisbeth Woudstra

RUSSIA

SLOVAKIA
SLOVENIA
ZIMBABWE

SWEDEN
U.K.
U.S.A.

Mrs Ludmila Borisova
Ms Tatiana Kulikova
Ms Galiana Lanyugina
Ms Elena Orlovskaya
Ms Zoya Shmakova
Miss Viktoria Ondrusova
Dr Alenka Fetih
Mrs Carol Evans
Mr David Evans
Miss Tina Carson

Mrs Ann-Sofie
Erikksson
Mrs Gun Hagrun
Mr John Cowdery
Mrs Mickie Bowen
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International Kquestrian Technical Delegates
Mrs Ann Cutcliffe

(GBR)

Mrs Grete Hjalf
Mr Herman Rutterkamp
Mrs Jonquil Solt
Mr Ulf Wilken

(DEN)
(NED)
(GBR)
(SWE)

International Kquestrian Candidate Technical Delegates

Mrs Marjorie Kittredge
Mrs Sandy Rafferty

(USA)
(USA)

International Carriage Driving Technical Delegates

Mr John Cowdery
Mr Ge Konig
Mr Herman Rutterkamp

(GBR)
(NED)
(NED)

Miss Mary Woolverton

(USA)

Adresy powyższych osób są dostępne u Sekretarza i Przewodniczącej I.P.E.C.
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SUPLKMKNT IV – LISTA KLASYFIKATORÓW
International Classifiers
AUSTRALIA

Miss Sharyn Gregory, P.T.

AUSTRIA
CANADA
M.D.

Dr Christa Walter, M.D.
Dr Gillian Lawrence,
Mrs Wendy Roberts, P.T.

CZECH
REPUBLIC

Dr Jana Kulichova, M.D.

DENMARK
GERMANY
IRELAND
JAPAN
M.D.

Mrs Vibeke Oleson, P.T.
Dr Susi Fieger, M.D.
Mrs Bettina Jeffers, P.T.
Dr Masamichi Maeda,

NETHERLANDS

Dr Emile Keuter, M.D.
Dr Ad van Vliet, M.D.

NEW ZEALAND

Mrs Vicky Melville, P.T.
Mrs Mary Bradley, P.T.
Mrs Tone Grinde, P.T.

NORWAY
SWEDEN
U.K.

U.S.A.

Dr Magnus Sundblad, M.D.
Ms Charlotte von Arbin, P.T.
Dr Christine MeadenChief Classifier
Dr Gillian Peacock, M.D.
Mrs Joyce Sherriff, P.T.

Ms Joann Benjamin, P.T.
Dr Susi Deusinger, PhD,

PT
Mr James Little, P.T.
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National Classifiers
AUSTRALIA

Ms Sue Blenkhorn, P.T.
Miss Jane Buckley, P.T.
Miss Nicky Bushell, P.T.
Ms Lisa Deelen, P.T.
Ms Veronica Gudenus, P.T.
Mr Gill King, P.T.
Mrs Margaret Lee, P.T.
Mrs Wendy Mapleson, P.T.
Mr Don Perriman, P.T.
Mrs Jill Shelton, P.T.
Ms Susan Vincent, P.T.
Ms Liz Williams, P.T.
AUSTRIA
Dr Helmut Lutz, M.D.
BERMUDA
Mrs Jeni Southern, P.T.
CANADA
Miss Moira Reed-Davis, P.T.
Miss Judy Brooks, P.T.
CROATIA
Dr Zlatco Mandic, M.D.
CZECH REPUBLIC Dr Alexandra Vosatkova, M.D.
Ms Vanda Caskova, P.T.
Ms Vitka Ziskalova, P.T.
Ms Arnosika Jeskova, P.T.
Ms Monika Wimmerova, P.T.
Dr Anna-Kaarina Kallis, M.D.
FINLAND
Mrs Helena Tigerstedt, P.T.
FRANCE
Mr Gerard Le Gall, P.T.
Dr Elizabeth Schaal, M.D.
GERMANY
Dr Jan Holger-Holtschmitt, M.D.
Dr Sabine Staemmler-Kienzle, M.D.
ISRAEL
Ms Nathalia Pomerantz, P.T.
JAPAN
Ms Hidifumi Kamatani, P.T.
Dr Ikuo Komai, M.D.
Ms Norihisa Matsukawa, P.T.
Mr Yasuhiro Miyake, P.T.
Ms Jyunko Nishida, P.T.
Ms Munehiro Shibayama, P.T.
NORWAY
Miss Anne Lanaman, P.T.
Mrs Tina Felding, P.T.
RUSSIA
Dr Alexander Denisenkov, M.D.
Dr Elena Denisekova, M.D.
Ms Ksenia Godunova
Dr Ekaterina Ghouravleva, M.D.
Miss Inna Kirienkova, P.T.
Dr Larisa Kolesnik, M.D.
Dr Marina Kolosova, M.D.
Dr Oleg Leonkin
Ms Natalya Leshchenco
Ms Elena Namazova
Ms Natalia Rindina
Ms Ekaterina Skobina
SLOVENIA
Dr Miro Gorensek, M.D.
SOUTH AFRICA
Ms Elsa Matthee, P.T.
Ms Ansie van der Walt, P.T.
SWEDEN
Ms Ann-Beate Ohlen, P.T.
Ms Nanette Ohlmarks
U.K.
Mrs Jane Crowe, P.T.
Mrs Caroline Elwood, P.T.
Mrs Fiona Fummey, P.T.
Mrs L. Lawford, P.T.
Mrs Mary MacLachlan, P.T.
Mrs Chris Morgan, P.T.
Mrs A. Pell, P.T.
Mrs Phillippa Richmond, PT
Mrs Susannah Solt, P.T.
Miss Gerry Walker, P.T.
U.S.A.
Miss Angela Bennett, P.T.
Mrs Una Bradley, P.T.
Mrs Bonnie Cunningham, P.T.
Mrs Cindy Thomas, P.T.
Mrs Tina Wenz, P.T.
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SUPLKMKNT V – KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW DO ZAWODÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
Wyciąg z Podręcznika Klasyfikacji I.P.K.C.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Klasyfikacja jest próbą zapewnienia sprawiedliwej rywalizacji. Wszyscy jeźdźcy
niepełnosprawni, którzy chcą uczestniczyć w zawodach krajowych lub
międzynarodowych, muszą przedstawić świadectwo lekarskie z podaniem pełnej
diagnozy. Ocenia się stopień niepełnosprawności jeźdźca a wynikający z tej oceny
profil umieszcza go w grupie o podobnych możliwościach jeździeckich. W zawodach
są cztery poziomy. Poziom I jest przeznaczony dla osób ze znaczną
niepełnosprawnością, poziom IV dla osób z najmniejszą niepełnosprawnością. Dzięki
temu podziałowi jeźdźcy na każdym poziomie mogą być sędziowani już bez
uwzględniania ich niepełnosprawności.
"Niepełnosprawność to jakikolwiek ubytek lub anomalia w strukturach lub funkcjach
psychologicznych, fizjologicznych lub anatomicznych."
(W.H.O. 1990:27)
Niepełnosprawności dzielą się na ruchowe, związane ze zmysłami, psychiczne i inne.
System klasyfikowania niepełnosprawności powinien być prosty w użyciu, tak
elastyczny żeby można go było zastosować do wszystkich niepełnosprawności,
zorientowany na sport i możliwy do zaakceptowania przez zawodnika.
Personel – zadania i odpowiedzialność
Klasyfikacja do zawodów krajowych musi zostać dokonana przez krajowego
klasyfikatora I.P.E.C. Jeżeli nie ma takiego klasyfikatora, może to zrobić krajowy
doradca I.P.E.C. do spraw klasyfikacji wraz z wykwalifikowanym fizjoterapeutą lub
lekarzem. Klasyfikację profilu 36 i 37 musi wykonać okulista a profilu 39 psycholog.
Klasyfikacja do zawodów międzynarodowych musi zostać dokonana przez dwóch
międzynarodowych klasyfikatorów akredytowanych przez I.P.E.C. Mogą klasyfikować
razem lub osobno, ale jeden z klasyfikatorów musi być z kraju innego niż kraj
zawodnika. Pomocna może się okazać obecność akredytowanego Delegata
Technicznego lub możliwość jego obecności.
Fizjoterapeuci lub lekarze zaaprobowani przez I.P.E.C. muszą mieć doświadczenie w
kontaktach z niepełnosprawnymi zawodnikami oraz posiadać niezbędną wiedzę na
temat profilowego systemu klasyfikacji. Dodatkowo lekarz powinien także wziąć pod
uwagę bezpieczeństwo jeźdźca i doradzić, jeśli są jakieś pytania odnośnie diagnozy.
Lekarz ma prawo uniemożliwić start zawodnikowi, jeżeli według niego uczestnictwo w
zawodach miałoby szkodliwy wpływ na zdrowie zawodnika.
Procedura
Wszyscy zawodnicy powinni zostać sklasyfikowani na stopniu krajowym na 6 – 12
miesięcy przed zawodami. Od momentu klasyfikacji nie wolno wprowadzać żadnych
zmian w wynikach klasyfikacji, chyba, że zajdzie znacząca zmiana, jeśli chodzi o
stopień/rodzaj niepełnosprawności. Po badaniu zawodnikowi przypisuje się dany
profil funkcjonalny. Zawodnik otrzymuje kopię dokumentacji klasyfikacyjnej. Kartę
I.P.E.C./F.E.I. wysyła się zawodnikowi pocztą. Karta zawiera numer profilu
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funkcjonalnego oraz listę z wyposażeniem pomocniczym dozwolonym w zawodach
I.P.E.C., F.E.I. i w zawodach krajowych, jeżeli krajowa organizacja zajmująca się
jeździectwem niepełnosprawnych uzgodniła to z Krajową Federacją Jeździecką.
Klasyfikacja powinna zostać wykonana w sposób kulturalny i profesjonalny, z
wykorzystaniem testów odpowiednich w danym przypadku. Na zawodach
międzynarodowych klasyfikacja na stopniu krajowym jest weryfikowana przez
klasyfikatora międzynarodowego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie treningów lub
w trakcie ich trwania. W czasie klasyfikacji obecne są jedynie osoby absolutnie
niezbędne – oprócz jeźdźca może to być Szef Ekipy, ewentualnie fizjoterapeuta
należący do ekipy lub inna osoba wyznaczona przez jeźdźca jako reprezentant.
Osoba reprezentująca zawodnika nie odzywa się w czasie klasyfikacji poza
odpowiedziami na zadane jej pytania lub jeśli występuje w obronie godności
osobistej zawodnika. Zawodnik ma prawo przerwać proces klasyfikacyjny w każdym
momencie, jeżeli istnieje ważny powód. Jeśli zawodnik to uczyni, może zostać
poproszony o wycofanie się z zawodów. Jeżeli zawodnik odmówi zgody na
klasyfikację, automatycznie wyklucza go to z zawodów. Jeżeli wnosi się skargę
odnośnie procedury klasyfikacji lub jej wyniku, musi ona zostać rozpatrzona jak
najszybciej przez Komisję Odwoławczą.
Wszystkich zawodników zachęca się, żeby byli sprawni jak to tylko możliwe, dlatego
powinni oni jeździć używając swoich protez poza przypadkami, kiedy proteza
zmniejszałaby szanse zawodnika lub była niewygodna dla konia. Po klasyfikacji
wszyscy zawodnicy powinni być obserwowani także na koniu. Muszą wtedy jeździć z
ewentualnymi protezami i całym wyposażeniem pomocniczym, którego potrzebują.
Zawodnikowi nie wolno użyć w czasie zawodów protez lub wyposażenia
pomocniczego, jeżeli nie było ono uwzględnione w procesie klasyfikacji.
Klasyfikacja do zawodów międzynarodowych
Wśród jeźdźców niepełnosprawnych jest wiele rodzajów niepełnosprawności. Aby
zawody jeździeckie miały sens, należy zapewnić możliwość współzawodnictwa
ludziom o podobnym stopniu niepełnosprawności. "System Profilowy" spełnia to
kryterium. Ten sam system powinien być używany w przypadku zawodów krajowych i
międzynarodowych. Klasyfikowanie niepełnosprawności na łatwo rozpoznawalne
kategorie i dzielenie ich na poszczególne poziomy ułatwia takie zastosowanie
systemu. Poszczególne profile mogą mieć wiele zastosowań, ale jednocześnie są
ściśle określone, łatwe w użyciu, opracowane dla celów sportowych.
W każdym sporcie pewne obszary ciała są ważniejsze niż inne. "System punktowy"
został zaprojektowany tak, żeby brać pod uwagę części ciała najbardziej istotne przy
jeździe konnej. Te punkty są używane razem z Systemem Profilowym żeby
umożliwić sprawiedliwe współzawodnictwo.
Należy mieć pewność, że w czasie klasyfikacji ocenia się stopień niepełnosprawności
a nie umiejętności zawodnika. Zawodnicy nie mogą być oceniani w czasie jazdy,
ponieważ mogłoby to wpłynąć na wyniki zawodów (zawodnik o dużych
umiejętnościach wydawałby się niepełnosprawny w mniejszym stopniu niż jest
naprawdę). Niekiedy może okazać się konieczne sprawdzenie równowagi jeźdźca na
koniu, jednak zazwyczaj wystarcza badanie w gabinecie.
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Wszyscy zawodnicy powinni być obserwowani przez klasyfikatorów w czasie
treningów i w czasie wykonywania testów konkursowych. Dzieje się tak, aby można
było się upewnić, że niepełnosprawność zdiagnozowana w czasie klasyfikacji zgadza
się z tym, co widać u zawodnika dosiadającego konia. W czasie tych obserwacji
powinien być obecny także Delegat Techniczny. Zawodnicy, u których stwierdzono
ruchomość kończyn niezdolnych do ruchu w czasie klasyfikacji mogą zostać
poproszeni o przystąpienie do ponownej klasyfikacji. W wyjątkowych warunkach
można użyć nagrań video i wyników wyrywkowych testów sprawności mięśni jako
dowodów.
Zawodnicy, których stan się poprawia lub pogarsza, muszą zostać zbadani w ciągu 6
miesięcy przed Mistrzostwami Świata i Igrzyskami Paraolimpijskimi. Obowiązek
zorganizowania ponownej klasyfikacji spoczywa na kraju zawodnika. Zawodnik może
zostać zbadany na ww. zawodach, ale w przypadku polepszającego się stanu
zdrowia należy brać pod uwagę możliwość zmiany poziomu zawodnika na wyższy.
Klasyfikacja jest jedynie stwierdzeniem faktu a nie testem; ocena umiejętności
zawodnika na koniu ma miejsce w czasie zawodów a nie klasyfikacji. Celem
zawodów jest nagradzanie umiejętności; dlatego przez klasyfikację nie można karać
tych, którzy osiągnęli wysoki poziom umiejętności.
Podział profili na poziomy ma na celu umożliwienie jeźdźcom współzawodnictwo z
osobami o podobnym stopniu sprawności lub, jeżeli sobie tego życzą, na wyższym
poziomie (z osobami o mniejszym stopniu niepełnosprawności). Startowanie na
niższym poziomie (z osobami o większym stopniu niepełnosprawności) nie jest
dozwolone. Osoby z niepełnosprawnościami niemożliwymi do sklasyfikowania nie są
dopuszczane do zawodów.
Dalsze informacje o Profilowym Systemie Klasyfikacji można otrzymać od Komisji
Medycznej I.P.E.C. (I.P.E.C. Medical Sub-Committee). Autorem Podręcznika
Klasyfikacji jest Główny Klasyfikator I.P.E.C. oraz Przewodnicząca Komisji Medycyny
Sportowej i Klasyfikacji I.P.E.C. :
Dr Christine Meaden
Tel. +44 1628 62960
Fax +44 1628 623684
Email: chris@meaden.co.uk
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INFORMACJK O PROFILACH DLA TRKNKRÓW
PROFIL 1: Prawie całkowity brak możliwości używania wszystkich czterech kończyn.
Porusza się na wózku elektrycznym lub zwykłym z pomocą drugiej osoby.
PROFIL 2: Prawie całkowity brak możliwości używania wszystkich czterech kończyn, ale
może zginać łokcie i słabo poruszać wózkiem. Może potrzebować wózka
elektrycznego na dłuższych dystansach. Słaba kontrola tułowia.
PROFIL 3: Porusza się na wózku, bardzo słaba równowaga, brak umiejętności chwytania i
rozluźniania chwytu. Słaba kontrola tułowia.
PROFIL 4: Prawie całkowity brak możliwości używania wszystkich czterech kończyn, ale
dobra kontrola tułowia. Zwykle jest w stanie w jakiś sposób poruszać wózkiem.
Do kierowania koniem używa głównie dosiadu.
PROFIL 5: Porusza się na wózku, ma trudności z kontrolą ruchów kończyn przy
jakiejkolwiek czynności. Często umiarkowana kontrola tułowia.
PROFIL 6: Porusza się na wózku, słaba kontrola tułowia i lekki niedowład dłoni lub brak
kontroli rąk.
PROFIL 7: Porusza się na wózku, sprawna jedna ręka; Może potrzebować wózka
elektrycznego, jeśli nie jest w stanie poruszać zwykłym. Trudności z kontrolą
tułowia.
PROFIL 8: Porusza się na wózku, pewien stopień kontroli tułowia, lekki niedowład dłoni lub
rąk.
PROFIL 9: Porusza się na wózku, sprawne ręce, kontrola tylko górnej części tułowia. Nie
jest w stanie wykonać nachylenia miednicy. Brak kontroli dolnej części tułowia
(T1 – T5).
PROFIL 10: Porusza się na wózku, może swobodnie używać tułowia i rąk, biodra nie
podążają za ruchem tułowia. Jest w stanie z trudnością nachylić miednicę.
Trudności z kontrolą tułowia (T5 – T10).
PROFIL 11: Porusza się na wózku, dobra kontrola tułowia, rąk, pewien stopień kontroli
bioder. Może prawidłowo wykonać pochylenie miednicy (T10 – L3).
PROFIL 12: Poważne upośledzenie wszystkich czterech kończyn, ale może chodzić. Dość
dobra do umiarkowanej kontroli tułowia.
12a: Duże trudności z kontrolą ruchów wszystkich czterech kończyn przy
jakiejkolwiek czynności.
12b: Duża deformacja wszystkich czterech kończyn.
PROFIL 13: Może chodzić, ale trzy kończyny są sprawne w nikłym stopniu, zazwyczaj
używa laski w sprawnej ręce. Różny stopień kontroli tułowia – często od dość
dobrej do umiarkowanej.
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PROFIL 14: Może chodzić, ale jedna strona ciała jest sprawna w nikłym stopniu; zwykle
może utrzymać równowagę bez pomocy jedynie stojąc na sprawnej nodze. Brak
równowagi powoduje trudności w utrzymaniu się na koniu.
PROFIL 15: Może chodzić, ale jedna strona ciała jest nieznacznie upośledzona. Mimo
występowania zaburzeń równowagi, łatwiej utrzymuje się na koniu.
PROFIL 16: Kończyna górna niesprawna lub sprawna w nikłym stopniu.
PROFIL 17: Może chodzić, ale obie kończyny dolne poważnie upośledzone, pełnią raczej
rolę podpory. Może potrzebować kuli lub lasek.
17a: Nikłe możliwości używania miednicy lub ich całkowity brak. Nie jest w
stanie powodować koniem przy pomocy miednicy.
17b: Dobra kontrola miednicy. Jest w stanie powodować koniem przy pomocy
miednicy.
PROFIL 18: Może chodzić, ale jedna kończyna poważnie upośledzona, używana w roli
podpory, druga noga sprawniejsza, ale niefunkcjonująca normalnie.
18a: Nikłe możliwości używania miednicy lub ich całkowity brak. Nie jest w
stanie powodować koniem przy pomocy miednicy.
18b: Dobra kontrola miednicy. Jest w stanie powodować koniem przy pomocy
miednicy.
PROFIL 19: Może chodzić, jedna noga poważnie upośledzona, używana w roli podpory,
druga noga funkcjonuje normalnie.
19a: Osoba po amputacji jeżdżąca bez protezy. Kikut długości 4 cali (10cm) lub
krótszy.
19b: Osoba z porażeniem lub po amputacji jeżdżąca z protezą.
PROFIL 20: Może chodzić i biegać, ale obie nogi lekko upośledzone, np. diplegia lekka do
umiarkowanej.
PROFIL 21: Obie ręce poważnie upośledzone lub brak rąk.
PROFIL 22: Obie ręce lekko upośledzone, ale może chwycić wodze bez protezy. Wyniki
punktowe decydują czy zawodnik może zostać dopuszczony do zawodów
I.P.E.C.
PROFIL 23: Jedna noga lekko upośledzona, zwykle może biegać, jeśli kondycja na to
pozwala.
PROFIL 24: Jedna ręka lekko upośledzona, nie może chwycić wodzy jedną ręką. Wyniki
punktowe decydują czy zawodnik może zostać dopuszczony do zawodów
I.P.E.C.
PROFIL 25: Bardzo niski wzrost (co najmniej 12 cali / 30,5cm mniej niż przeciętnie)
spowodowany wyjątkowo krótkimi kończynami (achondroplazja).
PROFIL 26: Lekkie upośledzenie wszystkich czterech kończyn.
26a: Upośledzenie koordynacji.
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26b: Upośledzenie siły mięśni lub zakresu ruchu.
PROFIL 27: Przeciwległe ręka i noga poważnie upośledzone lub ich brak.
PROFIL 28: Oba biodra upośledzone powodujące trudności w chodzeniu, zwykle chód
kaczkowaty. Upośledzenie bioder musi być na tyle poważne żeby powodować
słabą kontrolę miednicy lub jej brak.
PROFIL 29: Upośledzone oba stawy barkowe.
PROFIL 30: Deformacja lub niedowład tułowia.
PROFIL 31: Może chodzić, ale obie nogi poważnie upośledzone. Ręce upośledzone
umiarkowanie lub lekko. Różny stopień kontroli tułowia, często od dość dobrej
do umiarkowanej.
PROFIL 36: Całkowita ślepota (B1).
PROFIL 37: Upośledzenie wzroku.
37a: Niedowidzący (B2).
37b: Niedowidzący (B3).
PROFIL 38: Upośledzenie słuchu.
PROFIL 39: Upośledzenie umysłowe, IQ poniżej 70.
PROFIL 42: Upośledzenie nieswoiste, zmienne w charakterze, trudne do wymierzenia i
oceny, np. otyłość, astma, choroby skóry, padaczka, hemofilia, zły stan lub uszkodzenie
stawów biodrowych spowodowane wiekiem, brak lub problemy z organami wewnętrznymi,
ból powodowany przez czynniki nie wynikające z upośledzenia, ogólna choroba
wyniszczająca.
PROFIL 48: Osoba sprawna.
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ROFILE
STSTEM

GRAFICZNK PRZKDSTAWIKNIK PROFILI

1

2

3

4

5

9

10

UJKŻDŻKNIK DLA JKŹDŹCÓW NIKPKŁNOSPRAWNYCH
POZIOM

PROFILE

ER Ia

1, 2, 3, 5, 7, 12a, 13

ER Ib

6

7

8

4, 6, 9, 12b

Głównie osoby używające wózków inwalidzkich, ze słabą kontrolą tułowia i/lub
upośledzeniem funkcji wszystkich czterech kończyn, LUB z umiarkowaną kontrolą
tułowia i poważnym upośledzeniem wszystkich czterech kończyn.
Poziomy Ia i Ib mogą być łączone.
ER II 11
8, 10,
11, 14, 17a, 18a,
27, 31
12
13
14
15
Głównie osoby używające wózków inwalidzkich, LUB z ciężkim upośledzeniem
ruchowym obejmującym tułów, ale z dobrze lub dość dobrze funkcjonującymi
kończynami górnymi, LUB z ciężkim upośledzeniem jednostronnym.
ER III

15, 17b, 18b, 19a, 21, 25, 26a, 28, 36, 39

Przeważnie osoby chodzące bez pomocy. Umiarkowane upośledzenie jednostronne,
LUB umiarkowane upośledzenie czterech kończyn, ciężkie upośledzenie ręki. Osoby
16 potrzebować wózka
17 dla pokonywania
18 dłuższych dystansów
19
20
mogące
lub z powodu
braku wytrzymałości. Całkowita utrata wzroku w obydwu oczach, LUB upośledzenie
umysłowe. Zawodnicy z profilem 36 muszą mieć zaciemnione okulary lub opaskę na
oczy w czasie przejazdu.
ER IV

16, 19b, 20, 22, 23, 24, 26b, 37a

Upośledzenie jednej lub dwóch kończyn LUB pewne upośledzenie wzroku.
ER V

29, 30, 37b, 42, 48

Nie może startować.
Normalne funkcje lub
minimalne upośledzenie

Brak kończyny

Poważny brak
koordynacji

Deformacja

Niedowład

Brak koordynacji

Niedowład lub brak
koordynacji

Użytkownik wózka
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ROFILE
STSTEM

GRAFICZNK PRZKDSTAWIKNIK PROFILI

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

36

37a

37b

Blind

Partially Sighted

38

31

39

42

Partially Sighted

Deaf

48

Learning Impaired

Normalne funkcje lub
minimalne upośledzenie

Brak kończyny

Poważny brak
koordynacji

Deformacja

Niedowład

Brak koordynacji

Niedowład lub brak
koordynacji

Użytkownik
wózka
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DKFINICJA ZAWODNIKA NIKWIDOMKGO I ZAWODNIKA Z UPOŚLKDZKNIKM
WZROKU
B1

Bez postrzegania światła lub z postrzeganiem światła, ale bez możliwości
rozpoznania kształtu dłoni niezależnie od odległości i kierunku.

B2

Od możliwości rozpoznania kształtu dłoni do ostrości wzroku 20/60 i/lub pola
widzenia poniżej 5 stopni.
Podczas klasyfikacji bierze się pod uwagę sprawniejsze oko z najlepszą
możliwą korekcją wzroku.

KRYTKRIA UMOŻLIWIAJĄCK START W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH
I MISTRZOSTWACH ŚWIATA OSOBOM Z UPOŚLKDZKNIKM UMYSŁOWYM
Osoby, które są w trakcie lub otrzymywały lub otrzymują wykształcenie przeznaczone
dla osób upośledzonych umysłowo, według definicji Światowej organizacji Zdrowia
(WHO).
Osoby, które uczestniczyły lub uczestniczą w programach nauki zawodu
przeznaczonych dla osób upośledzonych umysłowo.
Osoby, które z powodu upośledzenia umysłowego mają prawo do poniższych
świadczeń:
- otrzymywanie świadczeń przez daną osobę – wykształcenia, zakwaterowania,
zatrudnienia, opieki prawnej, doradztwa, diagnostyki – musi być spowodowane
stwierdzeniem upośledzenia umysłowego;
- otrzymywanie świadczeń finansowych przez dana osobę – renty, zasiłku, zapomogi,
stypendium - musi być spowodowane stwierdzeniem upośledzenia umysłowego;
- edukacja w placówkach integracyjnych lub specjalnych musi być spowodowana
stwierdzeniem upośledzenia umysłowego;
- zatrudnienie w zakładach pracy chronionej i podobnych placówkach musi być
związane ze stwierdzeniem upośledzenia umysłowego.
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SUPLKMKNT VI – PRZYKŁADOWK FORMULARZK DO ZAWODÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

(na następnej stronie)
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RIDER PROFILE
NAME OF COMPETITION:

DATE OF COMPETITION:

NATIONALITY OF RIDER:

PERSONAL DETAILS:
SURNAME:
SEX:

FIRST NAME(S):
Male

or

Female

DATE OF BIRTH:

ADDRESS:
HEIGHT:

WEIGHT:

METRES OR FEET

FUNCTIONAL CLASSIFICATION:

KGS OR LBS

GRADE:

DISABILITY (DESCRIBE):

IS THE RIDER RIDING AN OWN HORSE?

YES [ ]

NO [ ]

IF YES, PLEASE COMPLETE THE OWN HORSE PROFILE AND SUBMIT ALONG WITH THIS DOCUMENT.

EQUIPMENT DETAILS:
WILL RIDER BRING OWN SADDLE?

YES [ ]

NO [ ]

RIDER’S COMPENSATING AIDS (e.g. Devonshire boots,
adapted saddle, foot reins, etc.)

HORSE REQUIREMENTS - COMPLETE THIS SECTION FOR DRAW HORSE COMPETITIONS ONLY:
HEIGHT

Min:

hh or cm

TYPE

Narrow

PACES

Short Stride [ ]

[ ]

Average

Max:

[ ]

Average Stride [ ]

hh or cm

Broad

[ ]

Other

Long Stride

[ ]

No Preference [ ]

[ ]

PLEASE LIST ANYTHING ELSE THAT THE PEOPLE WHO GROUP HORSES AND RIDERS FOR THE DRAW OUGHT TO KNOW:

PLEASE LIST ANY OTHER SPECIAL REQUIREMENTS (including use of devices for visually impaired riders that require quiet
conditions):

TESTS - PLEASE SPECIFY GRADE AND TESTS:
GRADE:

WARMUP:

FREESTYLE
TO MUSIC:

CHAMPIONSHIP:

INDIVIDUAL
DERBY:

PAIRS TO
MUSIC:

I hereby give permission for the horse that I ride in the Derby Competition to be ridden by the
qualified riders for the Individual Derby Championship.
____________________________________________________
SIGNATURE

________________________________
DATE

Please turn over.
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AMBULATORY STATUS:
WHEELCHAIR USER

Yes / No

IF YES, WILL YOU BRING ONE?

Yes / No

IF NO, DO YOU WISH TO HIRE A WHEELCHAIR?

ELECTRIC / MANUAL?
Yes / No

ELECTRIC / MANUAL

AMBULATORY WITH ASSISTANCE:
(specify equipment – e.g. crutches, canes)
INDEPENDENTLY MOBILE WITHOUT AIDS

Yes / No

PLEASE GIVE BIOGRAPHY AND DETAILS OF RIDER’S COMPETITION HISTORY, INCLUDING ANY PLACINGS AT INTERNATIONAL OR
NATIONAL COMPETITIONS (TO BE USED FOR ANNOUNCER AND MEDIA RELEASES). Use a separate piece of paper if necessary.

ACCOMMODATION DETAILS:
DIET: (Please specify – e.g. vegetarian, vegan, no pork, kosher):

SPECIAL ACCOMMODATION REQUIREMENTS:
(If you use special equipment that might affect accommodation requirements, please give details)

MEDICATIONS:
PLEASE LIST ALL MEDICATIONS TAKEN BY THE RIDER. IF RECORDS ARE ON FILE WITH I.P.C. (SEE RULE 4.3) COMPLETION OF THIS
SECTION IS NOT REQUIRED. LIST OF MEDICATIONS TAKEN MAY BE LISTED SEPARATELY, PUT IN A SEALED ENVELOP AND ADDRESSED
TO M.D. C/O OC
RIDER’S RECORD ON FILE WITH IPC

YES

/

NO

FORM COMPLETED BY:
SURNAME:

FIRST NAME(S):

Please photocopy this form and complete one form per rider.
ENCLOSE TWO PASSPORT PHOTOGRAPHS OF THE RIDER WITH THIS FORM.
WRITE THE NAME AND NATION ON THE BACK OF EACH PHOTOGRAPH.

TO BE RETURNED TO THE ORGANISING COMMITTEE BY:
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OWN HORSK PROFILK
NAME OF COMPETITION:

DATE OF COMPETITION:

RIDER:
NATIONALITY:
GRADE AND TESTS TO BE RIDDEN:

THE HORSE:
NAME (IN FULL):

STABLE NAME:

SIRE:

DAM:

DAM’S SIRE:

NATIONALITY:

BREEDER (IF KNOWN):

AGE:

COLOUR:

HEIGHT:

SEX:

VACCINATION / QUARANTINE REQUIREMENTS MET:

YES / NO

(attach photocopy. Bring original to competition)

OWNERS NAME:
NATIONALITY:
HORSE ARRIVAL DATE:

DEPARTURE DATE:

PLEASE LIST ALL MEDICATIONS TAKEN BY HORSE, INCLUDING HERBAL PREPARATIONS AND TREATMENTS:

PLEASE LIST ANY OTHER INFORMATION THAT THE ORGANISER SHOULD BE AWARE OF (E.G. SOAKED HAY, SPECIAL DIET, STABLE
VICES):

STATE PREFERENCE FOR BEDDING (PLEASE NOTE THAT IT MAY NOT BE POSSIBLE TO MEET YOUR PREFERENCE: SHAVINGS [ ]
STRAW [ ]
OTHER [ ] EXPLAIN:

THE GROOM:
ARE YOU BRINGING A GROOM FOR THIS HORSE?

YES / NO

IF, YES – NAME AND AGE:
NATIONALITY AND SEX:
IS ACCOMMODATION REQUIRED?

YES / NO

WILL THE GROOM STAY IN OWN ACCOMMODATION? (e.g.

Lorry – please give details)

GROOM’S ARRIVAL DATE:

DEPARTURE DATE:

NAME AND ADDRESS OF PERSON IN HOME COUNTRY TO CONTACT IN CASE OF EMERGENCY:

TELEPHONE:

FAX:

E-MAIL:

Please copy this form and complete one form per horse.
TO BE RETURNED TO THE ORGANISING COMMITTEE BY:

[This page intentionally left blank.]
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OFFICIAL STAFF PROFILK
NAME OF COMPETITION:

DATE OF COMPETITION:

NATIONALITY OF TEAM:
NAME OF OFFICIAL:
POSITION ON TEAM (chef d’equipe, trainer,
care staff, physiotherapist, groom, other):
MALE

[ ]

FEMALE

[ ]

SPECIAL REQUIREMENTS:
PLEASE STATE ANY SPECIAL DIETARY REQUIREMENTS (e.g. Vegetarian):

PLEASE GIVE DETAILS OF ANY SPECIAL ACCOMMODATION REQUIREMENTS (e.g. shared rooms):

ANY OTHER DETAILS OF WHICH THE ORGANISERS SHOULD BE AWARE:

NAME AND ADDRESS OF PERSON IN HOME COUNTRY TO CONTACT IN CASE OF EMERGENCY:

TELEPHONE:

FAX:

E-MAIL:

Please copy this form and complete one form per official.
PLKASK KNCLOSK TWO PASSPORT PHOTOGRAPHS OF KACH TKAM OFFICIAL WITH THIS FORM
WRITK THK NAMK, POSITION, AND NATION ON THK BACK OF KACH PHOTOGRAPH

TO BE RETURNED TO THE ORGANISING COMMITTEE BY:
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OVKRALL TKAM PROFILK
NAME OF COMPETITION:

DATE OF COMPETITION:

NATIONALITY OF TEAM:
TOTAL NUMBER OF PEOPLE ON TEAM:

TOTAL NUMBER OF WHEELCHAIRS:
Sex

TEAM MEMBERS:

Name

Male

Female

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Male

Female

CHEF D’EQUIPE:

[ ]

[ ]

TEAM TRAINER/COACH:

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

NUMBER OF OWN HORSES:

NAME OF:

CARE STAFF FOR RIDERS (State if Doctor, Nurse, Physiotherapist, Other):

CARE STAFF FOR HORSES (e.g.

horse physiotherapist):

NUMBER OF SUPPORTERS (if known):
WOULD YOU LIKE CARE STAFF TO BE PROVIDED BY HOST NATION?

YES / NO

IF YES, HOW MANY?

FOR WHOM:
WOULD YOU LIKE TRANSPORTATION PROVIDED:

YES / NO

TO/FROM ARRIVAL LOCATION ONLY

ARRIVAL INFORMATION:
ARRIVAL DATE:

ARRIVAL TIME:

MODE OF TRAVEL:

PLACE OF ARRIVAL:

EXPECTED DATE AND TIME OF ARRIVAL AT VENUE:

DEPARTURE INFORMATION:
DEPARTURE DATE:

DEPARTURE TIME:

MODE OF TRAVEL:

PLACE OF DEPARTURE:

EXPECTED DATE AND TIME OF DEPARTURE FROM VENUE:

Please turn over.
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/

TO/FROM VENUE

OVKRALL TKAM PROFILK Continued
NAME AND ADDRESS OF PERSON TO WHOM ALL CORRESPONDENCE SHOULD BE SENT:

TELEPHONE:

FAX:

E-MAIL:

NAME AND ADDRESS OF PERSON IN HOME COUNTRY TO CONTACT IN CASE OF EMERGENCY DURING DAYTIME HOURS:

TELEPHONE:

FAX:

E-MAIL:

NAME AND ADDRESS OF PERSON IN HOME COUNTRY TO CONTACT IN CASE OF EMERGENCY DURING NIGHT HOURS:

TELEPHONE:

FAX:

E-MAIL:

TIME DIFFERENCE BETWEEN HOME NATION/CITY AND HOST NATION/CITY:

FORM COMPLETED BY:
SURNAME:

FIRST NAME(S):

SIGNATURE:

DATK:

TO BE RETURNED TO THE ORGANISING COMMITTEE BY:
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