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ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
800.

PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAWODACH W SPORTOWYCH
RAJDACH KONNYCH NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM
800.1 Wszystkie zawody w sportowych rajdach konnych na poziomie międzynarodowym, w
tym CEI i CEIO („Zawody”) są regulowane i muszą być organizowane zgodnie z
następującymi przepisami (które podlegają od czasu do czasu zmianom): niniejsze
Przepisy Sportowych Rajdów Konnych, Statut FEI, Przepisy Ogólne FEI, Przepisy FEI dla
Zawodników, oraz wszelkie inne przepisy, zasady lub dokumenty każdorazowo
wydawane przez FEI, które zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami obowiązują
na Zawodach w sportowych rajdach konnych na poziomie międzynarodowym (razem
„Przepisy i Regulaminy FEI”).
800.2 Poprzez rejestrację w FEI, zgłoszenie na Zawody i/lub uczestnictwo w Zawodach
dowolnym charakterze, zawodnicy, trenerzy, właściciele koni, członkowie ekip,
personel pomocniczy, ekipy, Szefowie Ekip, Narodowe Federacje oraz inne osoby
biorące udział w Zawodach zobowiązują się do przestrzegania Przepisów i
Regulaminów FEI nie tylko podczas samych Zawodów ale także w trakcie przygotowań
do Zawodów, i będą ponosili odpowiedzialność za konsekwencje ewentualnych
naruszeń jak określono w Przepisach i Regulaminach FEI.
800.3 Oprócz przestrzegania Przepisów i Regulaminów FEI Zawody w sportowych rajdach
konnych organizowane w ramach Igrzysk Regionalnych (oraz uczestnicy biorący udział
w takich Zawodach) zobowiązani są do przestrzegania wymogów określonych przez
odpowiednie Stowarzyszenie Igrzysk Regionalnych afiliowane z IOC [International
Olympic Committee – Międzynarodowy Komitet Olimpijski].
800.4 Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru artykułu 800.2, niniejsze Przepisy Sportowych
Rajdów Konnych obejmują w szczególności dwie odrębne funkcje związane z
przygotowaniem i udziałem koni w Zawodach:

800.4.1

800.4.2

Trener jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie konia zarówno fizycznie jak
i mentalnie do zawodów (co obejmuje ustalenie odpowiedniego programu
treningów, żywienia oraz opieki weterynaryjnej nad koniem).
Zawodnik (który może być równocześnie Trenerem) jest osobą, która jedzie na
koniu podczas Konkursu.

800.5 Każda osoba biorąca udział w Zawodach w jakimkolwiek charakterze, włącznie z
każdym Zawodnikiem i Trenerem, ponosi osobistą i niezbywalną odpowiedzialność za
zapoznanie się ze wszystkimi wymogami Przepisów i Regulaminów FEI, włącznie ze
wprowadzanymi każdorazowo zmianami. Każdy Zawodnik i każdy Trener mają również
obowiązek zapewnić, że jego Personel Pomocniczy (w tym Członkowie Ekipy) oraz
każda inna osoba, z której porad lub wsparcia korzysta, zapoznali się z tymi wymogami.
Nieznajomość tych wymogów nie stanowi usprawiedliwienia w przypadku naruszenia
tych wymogów.
801.

DOBROSTAN KONIA

801.1 Dobro koni jest najważniejszym priorytetem w sportowych rajdach konnych; należy
zrobić wszystko co możliwe, aby zawsze chronić zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan
koni. Ta zasada przewodnia jest najważniejszym zobowiązaniem wszystkich osób
biorących udział w Zawodach, w tym Zawodników, Trenerów, właściciel koni, członków
ekip, personelu pomocniczego, drużyn, Szefów Ekip i osób oficjalnych. Każdy biorący
udział w Zawodach w jakimkolwiek charakterze zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania zarówno litery jak i ducha artykułu 801 oraz Kodeksu Postępowania FEI
dla Dobrostanu Konia.
801.2 Niezależnie od artykułu 801.1:
801.2.1

801.2.2

801.2.3

801.2.4

Zawodnik i Trener muszą mieć wiedzę w zakresie efektywnego i
bezpiecznego wykorzystania konia i muszą zawsze dbać o
bezpieczeństwo zarówno człowieka jak i konia.
Zawodnik odpowiedzialny jest za bezpieczne zarządzanie kondycją
swojego konia na trasie, z uwzględnieniem klimatu i innych warunków,
bez narażania dobrostanu konia.
Zawodnik i Trener nie mają prawa zgłosić i utrzymywać konia w
konkursie, jeżeli koń cierpi na chorobę lub kontuzję lub też otrzymuje
leki, które mogą wpływać negatywnie lub też zwiększać jego możliwości
podczas startu.
Zgłaszając się do konkursu właściciel konia wyraża zgodę na leczenie
weterynaryjne, które zdaniem Lekarza(y) Zawodów wymagane jest dla
zapewnienia dobrostanu konia oraz na transport konia do wyznaczonej
placówki referencyjnej, do której zostanie skierowany w celu dalszej
oceny, opieki lub monitorowania, jeżeli zostanie to uznane za konieczne.

801.3 FEI ma zerową tolerancję na okrucieństwo lub złe traktowanie koni:

801.3.1
801.3.2

801.3.3

Nieprzestrzeganie artykułu 801 i/lub Zasad Postępowania FEI dla Dobra
Konia może być uważane za okrucieństwo wobec konia.
Jakiekolwiek działanie lub zaniechanie podczas Zawodów, które
zdaniem Komisji Sędziowskiej jest jednoznaczne z okrucieństwem lub
złym traktowaniem konia będzie powodowało przyznaniem Żółtej Kartki
Ostrzegawczej w Rajdach Konnych i Dyskwalifikacja oraz może
powodować dodatkowe sankcje określone w Przepisach Ogólnych FEI.
Jakiekolwiek okrucieństwo wobec konia, które ma miejsce poza
Zawodami będzie podlegało sankcjom określonym w Przepisach
Ogólnych FEI.

801.4 Wymogi dotyczące zgłaszania:
801.4.1

801.4.2

801.4.3
801.4.4

Każda osoba, która jest świadkiem złego traktowania konia ma
obowiązek zgłosić to do FEI zgodnie z Przepisami Ogólnymi FEI.
Zgłoszenie takie musi, jeżeli jest to możliwe, obejmować podpisy i
adresy osób, które były świadkiem złego traktowania.
Jakiekolwiek złe traktowanie musi być zgłaszane niezwłocznie, ale nie
istnieje termin zgłoszenia takiego zdarzenia. Jeżeli złe traktowania konia
wystąpi podczas Zawodów zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie do
(i) Komisji Sędziowskiej i/lub Sekretarza KO [Komitetu Organizacyjnego],
oraz (ii) do Siedziby FEI.
Jakiekolwiek okrucieństwo wobec konia, które ma miejsce poza
zawodami musi zostać zgłoszone do Siedziby FEI.
Niezgłoszenie przypadku okrucieństwa wobec konia samo podlega
sankcjom jako naruszenie Przepisów i Regulaminów FEI.

ROZDZIAŁ II. KONKURS
802.

KATEGORIE ZAWODÓW W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

802.1 Zawody w Sportowych Rajdach Konnych na poziomie międzynarodowym są wpisane
do Kalendarza FEI i dzielą się w sposób następujący:
802.1.1
802.1.2
802.1.3
802.1.4
802.2 CEI:
802.2.1

Concours de Raid d’Endurance (CEI);
Concours de Raid d’Endurance Officiel (CEIO)
Mistrzostwa (i zawody próbne do Mistrzostw) oraz Igrzyska; oraz
Zawody Łączone Krajowe/FEI (CEN/CEI).

CEI posiadają tylko oficjalną klasyfikację indywidualną. W
przeciwieństwie do CEIO nie mają oficjalnej klasyfikacji drużynowej. KO
ma prawo, według swojego uznania, pozwolić Zawodnikom na
rywalizację drużynową podczas CEI w drużynach od trzech do pięciu
zawodników, niekoniecznie tej samej narodowości (szczegóły muszą być
podane w zatwierdzonych Propozycjach Zawodów), ale nie będzie to
uznane za oficjalny konkurs drużynowy. Każdy członek zespołu będzie

uważany za zawodnika indywidualnego dla celów klasyfikacji oficjalnej.
Liczba drużyn akceptowanych przez KO zależy od uznania KO.
802.2.2

CEI mogą odbywać się w połączeniu z większymi seriami lub programami
krajowymi lub zatwierdzonymi przez FEI, za zgodą FEI po konsultacji z
Komisją Techniczną Sportowych Rajdów Konnych FEI.

802.3 CEIO:
802.3.1
802.2.2

CEIO mają oficjalną klasyfikację indywidualną oraz oficjalną klasyfikację
drużynową.
Każdy kraj ma prawo zgłosić jedną drużynę do konkursu drużynowego.
Aby konkurs został uznany za Oficjalny Konkurs Drużynowy konieczny
jest start minimum trzech drużyn. Każda drużyna musi składać się z
minimum trzech par i maksimum pięciu par.

802.4 Mistrzostwa i Igrzyska:
802.4.1

Mistrzostwa (i Igrzyska) obejmują oficjalną klasyfikację indywidualna
oraz oficjalną klasyfikację drużynową (z wyjątkiem Mistrzostw Młodych
Koni, które obejmują tyko klasyfikację indywidualną). Artykuł 802.3.2
ma zastosowanie również do Oficjalnych Konkursów Drużynowych na
Mistrzostwach (i Igrzyskach).

802.4.2

Mistrzostwa obejmują:
(a)
1* Mistrzostwa na dystansie minimum 100 km i maksimum 119
km
w ciągu jednego dnia.
(b)
2* Mistrzostwa Młodych Koni na dystansie minimum 120 km i
maksimum 130 km w ciągu jednego dnia.
(c)
2* Mistrzostwa Juniorów i Młodych Jeźdźców na dystansie
minimum 120 km i maksimum 130 km w ciągu jednego dnia.
(d)
2* Mistrzostwa Seniorów na dystansie minimum 120 km i
maksimum 139 km w ciągu jednego dnia, oraz
(e)
3* Mistrzostwa Seniorów na trasie 160 km w ciągu jednego dnia.

802.4.3

Mistrzostwa na poziomie Seniorów lub Juniorów/Młodych Jeźdźców
mogą być organizowane na poziomie regionalnym, kontynentalnym lub
światowym, lub jako Igrzyska. Więcej szczegółów podają Przepisy
Ogólne FEI.

802.5 Zawody próbne do Mistrzostw
802.5.1

Aby zapewnić płynne przeprowadzenie Mistrzostw Komisja Techniczna
Sportowych Rajdów Konnych FEI wymaga (dla 3* Mistrzostw) oraz może
wymagać (dla wszystkich pozostałych Mistrzostw), aby organizator
Mistrzostw zorganizował zawody próbne około 12 miesięcy przed
Mistrzostwami (aby zapewnić zorganizowanie zawodów próbnych

mniej więcej o tej samej porze roku i w podobnych warunkach
pogodowych jak Mistrzostwa), które to zawody próbne muszą mieć:
(a)
(b)

taki sam (lub podobny) dystans, trasę oraz zespół osób
oficjalnych jak Mistrzostwa; oraz
ten sam podmiot zapewniający pomiar czasu, obsługę danych
oraz monitorowanie akcji serca.

802.5.2

Komisja Techniczna Sportowych Rajdów Konnych FEI zdecyduje, czy
zawody próbne spełniają powyższe kryteria. Od decyzji tej nie ma
odwołania.

802.5.3

Jakiekolwiek zmiany ustaleń dotyczące organizacji Mistrzostw na mocy
artykułu 802.5.1 po przeprowadzeniu zawodów próbnych podlegają
zatwierdzeniu przez Komisję Techniczną Sportowych Rajdów Konnych
FEI oraz Departamentu SRK FEI, i mogą podlegać zatwierdzeniu przez
Siedzibę FEI.

802.5.4

Jeżeli KO nie zorganizuje zawodów próbnych lub zorganizuje zawodów
próbne, które nie będą spełniały powyższych wymogów lub wymogów
określonych w obowiązującej umowie z organizatorem, FEI ma prawo
wycofać przydział Mistrzostw takiemu KO.

802.6 Łączone zawody krajowe i FEI

803.

802.6.1

Na wniosek zainteresowanej Narodowej Federacji, FEI może wyrazić
zgodę na to by zawody FEI zostały połączone z zawodami krajowymi.
Jeżeli zgoda taka zostanie udzielona pary startujące w CEI będą miały
pierwszeństwo przed parami na poziomie krajowym w zakresie zgłoszeń
na takie zawody łączone.

802.6.2

Konkurs krajowy i FEI mogą zacząć się jednocześnie jeżeli KO tak sobie
zażyczy, za zgodą Delegata Technicznego i Przewodniczącego Komisji
Sędziowskiej, z zastrzeżeniem zachowania maksymalnej liczby
startujących dozwolonej na mocy artykułu 847, i pod warunkiem, że
odbywa się to bez uszczerbku dla dobrostanu koni i bezpieczeństwa
zawodników.

802.6.3

Na zawodach łączonych krajowych i FEI pary startujące na poziomie
krajowym nie mają prawa udzielać jakiegokolwiek wsparcia (jeśli chodzi
o rozkład chodów lub innego rodzaju) parom startującym na poziomie
FEI, co mogłoby dać niesprawiedliwą przewagę t parom na poziomie FEI.
Naruszenie tego artykułu spowoduje dyskwalifikację obu par.

POZIOM GWIAZDKOWY ZAWODÓW

803.1 CEI, CEIO oraz Mistrzostwa dzielą się na trzy poziomy gwiazdkowe (poziom 3* jest
najwyższy.)
803.1.1
803.1.2
803.1.3

1*: konkursy na dystansie 100-119 km w ciągu jednego dnia.
2*: konkursy na dystansie 120-139 km w ciągu jednego dnia lub 70-89
km dziennie przez dwa dni.
3*: konkursy na dystansie 140-160 km w ciągu jednego dnia lub 90-100
km dziennie przez dwa dni lub 70-80 km dziennie przez trzy dni lub
więcej.

803.2 Jeżeli nie określono inaczej, wymogi obowiązujące do poziomu gwiazdek FEI mają
zastosowanie do CEIO na tym samym poziomie.
803.3 Po konsultacji z Komisją Techniczną Sportowych Rajdów Konnych FEI, KO oraz
odpowiednimi Federacjami Narodowymi FEI określi jakie wymogi poziomu
gwiazdkowego CEI mają zastosowanie wobec zawodów nie objętych artykułem 803.1.
803.4 FEI może stworzyć specjalne kategorie zawodów dla nowo powstających programów
w krajach lub regionach rozwijających się, lub w celu badań nad ewentualnymi
zmianami w przepisach rajdowych. FEI może zastosować takie wymogi gwiazdkowe CEI
do takich zawodów (włącznie z osobami oficjalnymi oraz kwalifikacjami do
uczestnictwa) jakie uzna za stosowne niezależnie od długości trasy na takich zawodach.
W takich przypadkach FEI będzie prosiła o bieżące informacje od Narodowych Federacji
i Komisji Technicznych.
804.

PROPOZYCJE ZAWODÓW

804.1 Propozycje Zawodów muszą być zatwierdzone przez FEI zgodnie z Przepisami Ogólnymi
FEI. Po zatwierdzeniu FEI opublikuje Propozycje Zawodów.
804.2 Propozycje Zawodów muszą zawierać (przynajmniej): (i) kategorię Zawodów, (ii) datę
zamknięcia zgłoszeń, (iii) wysokość wpisowego, (iv) wymogi dotyczące wagi
minimalnej, (v) łączną długość trasy, długość i liczbę pętli na trasie, (vi) rysunek trasy
(wraz z ewentualnymi zmianami wysokości), (vii) liczbę i lokalizację punktów
serwisowych oraz wodopojów dla koni, (viii) ograniczeń szybkości (jeżeli mają
zastosowanie), (ix) normy czasu (łącznie oraz dla każdego etapu, w zależności od
sytuacji), (x) miejsce i godzinę startu, (xi) regulamin startu, (xii) sposób oznakowania
trasy, (xiii) procedurę w Bramkach Weterynaryjnych (xiv) Czasy Odpoczynku, (xv)
zasady klasyfikacji, oraz (xvi) nagrody.
804.3 Propozycje Zawodów powinny także zawierać informacje administracyjne istotne dla
uczestników (np. możliwości transportowe, noclegi dla Zawodników i członków
zespołów, stajnie, pasza itp.)
805.

WAGA MINIMALNA

805.1 Zawodnicy muszą spełniać następujące wymogi wagowe, które obejmują cały sprzęt
jeździecki z wyjątkiem ogłowia:
Zawody
Waga minimalna
Juniorzy / Młodzi Jeźdźcy
Zawody i Mistrzostwa juniorów 60 kg
/młodych jeźdźców
Seniorzy
CEI 1* i CEI 2*
70 kg
CEI 3*
75 kg
CEIO i Mistrzostwa
75 kg
805.2 Jeżeli juniorzy i młodzi jeźdźcy startują w zawodach dla seniorów muszą spełniać
minimalne wymogi wagowe obowiązujące seniorów na takich zawodach.
805.3 Przestrzeganie minimalnych wymogów wagowych:

806.

805.3.1

KO zobowiązane są zapewnić na Zawodach wiarygodną wagę z
możliwością ponownej kalibracji.

805.3.2

Zawodnik zobowiązany jest utrzymywać minimalną wagę startową
przez cały czas konkursu podczas pokonywania pętli trasy (również
podczas jazdy lub prowadzenia konia po trasie).

805.3.3

Kontrola wagi musi być przeprowadzona przed startem konkursu i (jeżeli
zażąda tego Osoba Oficjalna FEI) po finiszu. Kontrole wagi mogą też
odbywać się wyrywkowo w dowolnym czasie podczas konkursu na
wniosek Osoby Oficjalnej FEI.

805.3.4

Jeżeli Zawodnik nie przestrzega minimalnych wymogów wagowych lub
nie podda się kontroli wagi zostanie zdyskwalifikowany.

JEDEN KOŃ NA ZAWODNIKA W KONKURSIE
Żaden zawodnik nie ma prawa startować w jakimkolwiek konkursie na więcej niż
jednym koniu.

807.

SPOSOBY STARTU

807.1 Zgodnie z artykułem 807.1 pierwszego dnia konkursu (dla konkursów wielodniowych)
lub w dniu konkursu (dla konkursów jednodniowych) musi odbyć się start masowy.
Konie nie mogą przekroczyć linii startu przed sygnałem do startu.
807.2 Start w regularnych odstępach czasowych może być stosowany podczas
jednodniowego CEI1* jeżeli startuje nie mniej niż 50 par pod warunkiem, że przerwa
pomiędzy pierwszą a ostatnią startującą parą nie jest dłuższa niż jedna godzina.

807.3 Podczas konkursów wielodniowych start masowy lub w odstępach czasowych może
być stosowany w każdym następnym dniu po pierwszym dniu konkursu. Jeżeli
stosowany jest start w odstępach pary muszą następnego dnia wystartować z takim
samym odstępem czasowym, jaki został zanotowany na finiszu poprzedniego dnia.
Będzie to stosowane przez taki okres czasu (np. jedną godzinę) jaki zostanie określony
przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i Delegata Technicznego w porozumieniu
z KO. Pozostali zawodnicy po tym okresie wystartują razem.
807.4 Jeżeli para popełni falstart (tzn. przekroczy linię startu pierwszej pętli przed podaniem
sygnału do startu lub przekroczy linię startu do następnej pętli przed zakończeniem
czasu odpoczynku) para musi wrócić i ponownie przekroczyć linię startu. Niewykonanie
tego powoduje dyskwalifikację. Czas startu pary będzie biegł od momentu podania
pierwszego sygnału do startu.
807.5 Czas startu pary, która nie pojawi się na starcie o czasie będzie odnotowany tak, jakby
para wystartowała o czasie. Żadna para nie może wystartować później niż 15 minut po
oficjalnej godzinie startu. Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje dyskwalifikację.
808.

POMIAR CZASU I DOKUMENTACJA

808.1 Czas liczony jest od sygnału czasu do momentu, kiedy para przekroczy linię mety. KO
musi zapewnić by odpowiednio wykwalifikowane osoby (korzystające z
synchronizowanych metod pomiaru czasu) dokładnie obliczały i zapisywały czas startu
i finiszu oraz tempa każdej pary na każdej pętli i etapie.
808.2 Jeżeli za pomiar czasu odpowiedzialni są komisarze i/lub osoby mierzące czas, muszą
oni odnotować czas każdej pary na starcie i mecie każdej pętli i etapie objętego
pomiarem czasu.
808.3. Każda para otrzyma kartę czasową lub przyjęty i wiarygodny inny nośnik po każdym
etapie.
808.4 Kiedy główne systemy pomiaru czasu są elektroniczne (co jest zaleceniem dla CEI 3*,
CEIO i Mistrzostw) KO zobowiązany jest zapewnić zastępcze źródło prądu i system
awaryjny pomiaru czasu i tworzenia dokumentacji na wypadek awarii wszystkich
źródeł prądu.
809. KLASYFIKACJA
809.1 Przeglądy koni: tylko pary, w których koń przeszedł wszystkie przeglądy koni na
wszystkich etapach konkursu mogą być uwzględnione w klasyfikacji końcowej.
809.2 Klasyfikacja indywidualna: Niezależnie od kolejności i zasad startu każdy zawodnik
musi przebyć cały konkurs tak, jakby rywalizował sam w konkursie na czas, z
uwzględnieniem trasy, dystansu, terenu i klimatu oraz bez narażania dobrostanu konia.
Para, która ukończy konkurs w najkrótszym czasie ze spełnieniem wszystkich wymagań
trasy (włącznie z ewentualnymi obowiązującymi ograniczeniami prędkości i wymogami
wagowymi) oraz przejdzie wszystkie przeglądy koni, kontrole medyczne oraz wszelkie

inne kontrole ustanowione w celu zapewnienia bezpieczeństwa konia i zawodnika
zgodnie z Przepisami i Regulaminami FEI zostanie sklasyfikowana jako zwycięzca
konkursu.
809.3 Klasyfikacja drużynowa:
809.3.1

Jeżeli Narodowa Federacja startuje drużyną składającą się z trzech lub
więcej par, pary te będą klasyfikowane i będą miały prawo do
miejsc/nagród w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Zwycięzcą
konkursu drużynowego jest drużyna z najlepszym czasem po dodaniu
klasyfikacji końcowych trzech najwyżej uplasowanych par z drużyny.
Jeżeli istnieje remis w najlepszym wyniku czasowym, zwycięzcą będzie
drużyna, której trzecia para ma najlepszy czas.

809.3.2

Jeżeli Narodowa Federacja startuje drużyną składającą się z mniej niż
trzech par lub mniej niż trzy pary z drużyny zostaną sklasyfikowane,
drużyna ta nie może być uwzględniona jako sklasyfikowana drużyna
nawet jeżeli miejsca medalowe lub nagradzane pozostaną puste. pary
sklasyfikowane będą miały prawo tylko do klasyfikacji i miejsc/nagród
indywidualnych.

809.3.3

W Jeździeckich Mistrzostwach Świata drużyny startujące w Sportowych
Rajdach Konnych będą sklasyfikowane zgodnie z niniejszym artykułem
809.3.

809.3.4

Jeżeli para, której wynik został uwzględniony w klasyfikacji drużynowej
ulegnie następnie dyskwalifikacji, klasyfikacja tej pary stanie się
nieważna. Nie będzie to miało wpływu na klasyfikację indywidualną
pozostałych par z drużyny.

809.4 Wynik nierozstrzygnięty: jeżeli dwie lub więcej par rozpocznie konkurs o tej samej
godzinie i zakończy z takim samym czasem jazdy Komisja Sędziowska (z pomocą
Stewardów) musi określić która para pierwsza przekroczyła linię mety (czy to na
podstawie tego co było widać czy dowodów fotograficznych/wideo) i ta para zostanie
sklasyfikowana jako pierwsza przed drugą parą. Nie może być żadnych remisów.
809.5 Niesklasyfikowanie, dyskwalifikacja, wycofanie i rezygnacja:
809.5.1

Niesklasyfikowanie (FTQ) do następnego etapu lub klasyfikacji
końcowej ma miejsce, kiedy para zostanie usunięta z konkursu z
powodu nieprzejścia przeglądu koni, ukończenia całej trasy
zgodnie z wymaganiami, nieprzestrzegania ograniczeń prędkości
i/lub niespełnienia wszystkich wymogów czasowych dotyczących
ukończenia etapu, lub w wyniku innych przyczyn
„Niesklasyfikowania” określonych w Załączniku 3 (kody
eliminacji).

810.

809.5.2

Dyskwalifikacja (DSQ) ma miejsce, kiedy para zostanie usunięta
z konkursu i/lub z Zawodów (lub jej wyniki są w późniejszym
terminie zdyskwalifikowane z konkursu i/lub Zawodów) z
powodu naruszenia niniejszych Przepisów Sportowych Rajdów
Konnych lub innych Przepisów i Regulaminów FEI lub Propozycji
Zawodów.

809.5.3

Wycofanie [WD] ma miejsce, kiedy zawodnik wycofa konia z
konkursu (nie będąc usuniętym z konkursu z innych przyczyn) w
trakcie lub przed Pierwszym Przeglądem Koni (Przegląd przed
Startem).

809.5.4

Rezygnacja [RET] ma miejsce. kiedy zawodnik postanawia nie
kontynuować (nie będąc usuniętym z konkursu z innych
przyczyn) konkursu po przejściu przez jego konia Pierwszego
Przeglądu przed Startem, pod warunkiem, że odbędzie się to (i)
przed przekroczeniem przez parę linii startu, lub (ii) na koniec
etapu pod warunkiem, że para prawidłowo ukończyła ten i
ewentualne wcześniejsze etapy i przeszła wszystkie Przeglądy
Koni po każdym etapie, w tym ewentualne reinspekcje lub
reinspekcje na wniosek lekarza weterynarii (koń musi zostać
uznany za zdolnego do kontynuowania konkursu podczas
każdego z tych przeglądów).

USUNIĘCIE Z KONKURSU

810.1 Wszystkie konie usunięte (dobrowolnie lub w inny sposób) z konkursu muszą być
przedstawione na Przeglądzie Koni albo Komisji Weterynaryjnej FEI albo Panelowi
Lekarzy Zawodów FEI niezwłocznie po usunięciu, chyba że Przewodniczący Komisji
Weterynaryjnej, Przewodniczący Komisji Lekarzy Zawodów oraz Zagraniczny Delegat
Weterynaryjny pozwolą koniowi na natychmiastowe przejście z terenu zawodów do
autoryzowanego centrum opieki weterynaryjnej a dokumenty weterynaryjne konia
zostaną odpowiednio zaktualizowane. Nieprzestrzeganie niniejszego artykułu
spowoduje wydaniem Żółtej Kartki Ostrzegawczej w Rajdach Zawodnikowi i trenerowi,
dyskwalifikację pary, nałożenie na konia 60-dniowego Obowiązkowego Okresu
Przerwy w Zawodach oraz punkty karne określone w artykule 864.
810.2 Para, która została zdyskwalifikowana lub oznaczona jako Niesklasyfikowana z
jakiegokolwiek powodu musi niezwłocznie opuścić trasę i nie może kontynuować po
trasie, chyba że nie ma dostępnej alternatywy (na co musi wyrazić zgodę członek
Komisji Sędziowskiej, a jeżeli jest niedostępny, Komisarz).
811.

ODPRAWA TECHNICZNA PRZED STARTEM

811.1 Na wszystkich zawodach CEI musi odbyć się odprawa techniczna przed startem.
Obecność jest obowiązkowa dla wszystkich Zawodników, Trenerów, Szefów Ekip (jeżeli

ma zastosowanie), Osób Oficjalnych oraz Lekarzy Weterynarii. Obecność Członków
Zespołów jest zalecana, ale nie obowiązkowa.
811.2 Na Mistrzostwach (oraz zawodach próbnych do tych Mistrzostw) odprawa techniczna
przed startem musi odbywać się w języku angielskim. Nie ma obowiązkowych
przepisów dotyczących języka na odprawie technicznej przed startem na zawodach
CEI.
812.

KONTROLA WETERYNARYJNA I LECZENIE
Przepisy dotyczące kontroli weterynaryjnej i leczenia podczas konkursu zostały
zawarte w Aneksie 5 Przepisów Weterynaryjnych FEI.

ROZDZIAŁ III. TRASA/TEREN ROZGRYWKI
813.

TEREN ROZGRYWKI

813.1 Teren Rozgrywki obejmuje wszystkie obszary, na których odbywa się konkurs oraz
związane z nim przeglądy weterynaryjne, w tym:
813.1.1

trasa (podzielona na pętle i etapy zgodnie z opisem zawartym w
Propozycjach Zawodów oraz na planie trasy, patrz artykułu 814 i 815
oraz 817-820).

813.1.2

punkty serwisowe (wyznaczone obszary na trasie, gdzie Członkowie
Zespołów mogą pomóc parze zgodnie z opisem zawartym w
Propozycjach Zawodów, patrz artykuł 811.4.1)

813.1.3

Bramka Weterynaryjna (wyznaczony obszar, gdzie pary muszą się
zatrzymać po każdej pętli na Przegląd Koni oraz obowiązkowy okres
odpoczynku, obejmujący następujące obszary):
(a)

(b)
(c)

obszar regeneracji (obszar, gdzie na końcu każdej pętli konie
mogą odpocząć przed wejściem na Teren Badania w celu odbycia
Przeglądu Koni, patrz artykuł 816);
Teren Badania (obszar, gdzie konie muszą przejść Przeglądy Koni
po każdej pętli, patrz artykuł 816.3); oraz
obszar odpoczynku (obszar, gdzie konie muszą odpocząć po
Przeglądzie Koni na Terenie Badania w celu odbycia
wymaganego Czasu Oczekiwania, patrz 816.8 i 816.10)

813.2 Dostęp do Terenu Rozgrywki
813.2.1

Dostęp do Terenu Rozgrywki może być ograniczony w sposób określony
w niniejszych Przepisach Rajdowych, Przepisach Weterynaryjnych FEI,
innych obowiązujących Przepisach FEI, Propozycjach Zawodów lub
zgodnie z ogłoszeniem Komisji Sędziowskiej.

813.2.2

Zgodnie z artykułem 816.4 (dalsze ograniczenia dla Terenu Badania) oraz
813.2.1 maksymalna liczba Członków Zespołu dozwolona na Terenie
Rozgrywki wynosi cztery osoby na konia.

813.3 Wymagane sposoby identyfikacji na Terenie Rozgrywki
813.3.1

Na Terenie Rozgrywki Zawodnik i koń jako para oraz Członkowie Zespołu
obsługujący tę parę zobowiązani są nosić oznaczenia identyfikacyjne z
tym samym numerem, który musi być wyraźnie widoczny z daleka.

813.3.2

Każda osoba wchodząca na Teren Badania musi posiadać oficjalny
identyfikator wydany przez KO (np. kamizelkę identyfikacyjną). Osoba
taka zobowiązana jest do noszenia tego oficjalnego identyfikatora
zawsze gdy przebywa na Terenie Badania. Każda osoba towarzysząca
koniowi na Terenie Badania zobowiązana jest nosić numer
odpowiadający numerowi tego konia.

813.3.3

Na Mistrzostwach Szefowie Ekip i Lekarze Weterynarii Ekip muszą
posiadać wyraźne identyfikatory wydane przez KO (np. kamizelkę
identyfikacyjną). Szefowie Ekip i Lekarze Weterynarii Ekip zobowiązani
są zawsze nosić oficjalne identyfikatory na Terenie Rozgrywki.

813.3.4

Jeżeli jakaś osoba nie ma na sobie wymaganego identyfikatora na
Terenie Rozgrywki może być z niego usunięta, oprócz nałożenia innych
obowiązujących sankcji. Jeżeli jakaś osoba pomaga Zawodnikowi i/lub
koniowi bez posiadania na sobie odpowiedniego identyfikatora lub
prawidłowego, odpowiedniego numery, pomoc taka będzie uważana za
pomoc niedozwoloną na mocy artykułu 822.5.

813.4 Klasy par: KO może rozróżniać różne klasy par na Terenie Rozgrywki w sposób wyraźny,
widoczny i spójny, na przykład używając do tego celu kolorowych kamizelek, opasek na
przedramię lub nadgarstek, wstęg lub oznaczonych numerów seryjnych.
813.5 Konie muszą być wyraźnie widoczne: Na Terenie Rozgrywki konie muszą być zawsze
wyraźnie widoczne dla weterynaryjnych Osób Oficjalnych FEI, Komisji Sędziowskiej
i/lub Komisarzy. Nie można używać żadnych parawanów, sprzętu ani jakichkolwiek
barier (w tym szeregu osób) do zasłonięcia jakiejkolwiek części konia i/lub uniemożliwić
taką obserwację. Konie nie mogą być ładowane do samochodów lub przyczep aby
uniemożliwić taką obserwację. Nieprzestrzeganie tego artykułu może spowodować
dyskwalifikację i/lub Żółtą Kartę Ostrzegawczą w Rajdach.
813.6 Zejście z Terenu Rozgrywki: Jeżeli koń zostanie usunięty z Terenu Rozgrywki bez
przestrzegania odpowiednich procedur (włącznie z opisanymi w artykule 810)
zastosowanie będą miały kary opisane w artykule 864.
814.

PĘTLE

814.1 Cała długość trasy musi być podzielona na szereg części (Pętli).
814.2 Czas Pętli obliczany jest od momentu, kiedy Para przekroczy linię startu Pętli do chwili,
gdy osiągnie linię końcową tej Pętli. Czas Pętli nie obejmuje czasu regeneracji ani czasu
spędzonego na Terenie Badań.
814.3 Tempo Pętli to średnie tempo pary na Pętli obliczone przez podzielenie długości Pętli
przez czas przejazdu Pary do ukończenia Pętli.
814.4. Wymagania Pętli:
814.4.1

Z zastrzeżeniem niniejszego artykułu 814.4 i artykułu 818.3 KO musi
określić długość każdej Pętli konkursu i poinformować
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, Przewodniczącego Komisji
Weterynaryjnej oraz Zagranicznego Delegata Weterynaryjnego o liczbie
Pętli i długości każdej z nich.

814.4.2

Długość poszczególnych Pętli może być różna (tzn. Pętle nie muszą być
tej samej długości). Każda z Pętli musi mieć długość przynajmniej 20 km
i nie więcej niż 40 km.

814.4.3

Konkurs może być rozłożony na jeden lub więcej dni ale każdy dzień
konkursu musi być podzielony na przynajmniej trzy Pętle.

814.4.4

Zgodnie z artykułem 814.4.3 każdy konkurs musi składać się z
następującej minimalnej liczby Pętli w zależności do długości całej trasy
konkursu:
Długość trasy
100-119 km
120-139 km
140-160 km CEI 3*
160 km 3* Mistrzostwa

815.

Minimalna liczba Pętli
trzy
cztery
pięć
sześć

814.4.5

Pętle nie mogą być specjalnie zaprojektowane ani zbudowane na tempa
powodujące wzrost ryzyka kontuzji koni. Gospodarz Toru lub Delegat
Techniczny podejmują ostateczną decyzję w tej kwestii.

814.4.6

Bardziej wymagające fragmenty trasy powinny znajdować się w
początkowych częściach rajdu.

815.4.7

KO zobowiązany jest zapewnić dostęp do wody dla koni na trasie
przynajmniej co 10 km.

ETAPY

Etap (lub czas etapu) obejmuje czas Pętli pary plus czas regeneracji konia po tej Pętli
(patrz artykuł 816) z wyjątkiem ostatniego Etapu, który nie obejmuje czasu regeneracji
po ostatniej Pętli.
816.

BRAMKI WETERYNARYJNE
Obszar regeneracji

816.1 Po każdej Pętli musi być zapewniony bezpieczny teren, gdzie konie mogą się
zregenerować (włącznie z obniżeniem tętna do wymaganych parametrów) przed
wejściem do Obszaru Badania na Przegląd Koni.
816.2 Czas, który koń spędza na obszarze regeneracji po przejeździe linii końcowej Pętli do
momentu przejścia linii Terenu Badania w celu przedstawienia do Przeglądu Koni
określany jest jako „czas regeneracji”. Jeżeli tętno konia przekracza maksymalne
parametry tętna pierwszy czas wejścia na Teren Badania jest pomijany. Jeżeli koń
zostanie zaprezentowany po raz drugi do reinspekcji tętna czas zostanie ponownie
zatrzymany w chwili przekroczenia przez konia linii wjazdu na Teren Badania i ten drugi
czas przejazdu linii na Teren Badania jest odnotowany jako czas regeneracji.
Teren Badania
816.3 Konie muszą przejść Przegląd Koni na koniec każdej Pętli. Musi być w tym celu
wyznaczony bezpieczny obszar z ograniczeniem dostępu, oddzielny od obszaru
regeneracji i obszaru odpoczynku (Teren Badania).
816.4 Dostęp do Terenu Badania: Z zastrzeżeniem dalszych restrykcji określonych w
Propozycjach Zawodów lub ustalonych przez Komisję Sędziowską, koniowi na Terenie
Badań mogą towarzyszyć nie więcej niż dwie osoby. Ponadto, na Mistrzostwach i CEI
Lekarz Ekipy i/lub Szef Ekipy mogą wejść na Teren Badań podczas konkursu pod
warunkiem, że zgłoszą swoją obecność Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej. Każda
osoba wchodząca na Teren Badania musi mieć odpowiednie identyfikatory zgodnie z
artykułem 813.3.
816.5 Przeglądy koni
816.5.1

Przegląd Koni obejmuje ocenę zdolności konia do kontynuowania
konkursu w oparciu o odzyskanie tętna, stanu metabolizmu, chodów i
kondycji ogólnej. Jeżeli w niniejszych Przepisach Rajdowych nie
postanowiono inaczej, wszystkie badania konia podczas Przeglądu Koni
muszą być wykonywane przez tego samego lekarza weterynarii.

816.5.2

Jeżeli koń wchodzi na Teren Badań musi zostać zaprowadzony
bezpośrednio od wejścia na Teren Badań do wyznaczonego Lekarza
Weterynarii na ścieżce badań (zgodnie z instrukcjami Komisarzy),
pokazując stały ruch do przodu. Należy zawsze przestrzegać zasad
zachowania na Terenie Badań (patrz akapit 10 Aneksu 5).

816.5.3

Konie mogą być również zobowiązane do przejścia reinspekcji przed
opuszczeniem Braki Weterynaryjnej na kolejną Pętlę (patrz akapit 8
Aneksu 5).

816.6 Badanie tętna: Pierwsze badanie wykonywane w ramach Przeglądu Koni to badanie
tętna. Dalsze szczegóły dotyczące procedury badania tętna opisane zostały w akapicie
9.3 Aneksu 5.
816.6.1

Dla wszystkich Zawodów (niezależnie od poziomu gwiazdek) konie
muszą być zaprezentowane do badania tętna z ilością uderzeń nie
większą niż:
(a) 64 uderzeń na minutę (u/min) w ciągu 15 minut od przejechania linii
końcowej każdej Pętli (z wyjątkiem ostatniej); oraz
(b) 64 u/min w ciągu 20 minut od przejechania linii mety ostatniej Pętli.

816.6.2

Limit czasu prezentacji określony w artykule 816.6.1 zaczyna liczyć się
od momentu przejechania przez parę linii końcowej Pętli i kończy się w
chwili przejścia przez konia linii wejścia na Teren Badania w celu
prezentacji na Przeglądzie Konia (jeżeli koń zobowiązany został do
pokazania się na reinspekcji tętna czas do prezentacji będzie liczony
dalej od momentu, w którym koń nie przeszedł pierwszego badania
tętna). Jeżeli lekarze weterynarii odpowiedzialni za Przegląd Koni są
zajęci kilkoma innymi końmi w chwili, gdy para pojawia się na Terenie
Badań, czas prezentacji takiej pary zostanie zatrzymany na czas
oczekiwania na przegląd.

816.6.3

Jeżeli koń zostanie usunięty z konkursu przed przejechaniem linii
końcowej Pętli musi zostać przedstawiony na Przegląd Koni natychmiast
po usunięciu, zgodnie z artykułem 810.
Maksymalne parametry tętna mają zastosowanie w takich przypadkach.

816.6.4

Z zastrzeżeniem artykułu 816.6.6 jeżeli tętno konia jest wyższe niż
maksymalne parametry tętna koń może zostać zaprezentowany po raz
drugi na reinspekcję tętna pod warunkiem, że nie przekroczył
dopuszczalnego czasu prezentacji. Jeżeli koń nie przejdzie drugiej
prezentacji zostanie oznaczony jako Niezakwalifikowany [Failed to
Qualify – FTQ] (zgodnie z procedurą potwierdzenia określoną w akapicie
9.3(f)(iv) Aneksu 5). Trzecia prezentacja jest niedozwolona.
Na pierwszej Bramce Weterynaryjnej po punkcie wyznaczającym
połowę trasy lub na trzeciej Bramce Weterynaryjnej (w zależności od
tego która będzie pierwsza) oraz na każdej następnej Bramce
Weterynaryjnej konie prezentowane na Terenie Badań z tętnem
powyżej 68 u/min podczas pierwszej prezentacji muszą przejść

816.6.5

reinspekcję tętna oraz obowiązkową reinspekcję przed otrzymaniem
pozwolenia na start do następnej Pętli.
816.6.6

Podczas pierwszego Przeglądu Koni koń może być zaprezentowany tylko
raz. Konie, które nie spełniają maksymalnych parametrów tętna podczas
tego przeglądu zostaną oznaczone jako Niezakwalifikowane [FTQ]
(zgodnie z procedurą potwierdzenia określoną w akapicie 9.3(f)(iv)
Aneksu 5).

816.6.7

Niedotrzymanie limitu czasu na prezentację konia na Terenie Badań
powoduje dyskwalifikację. W takim przypadku koń musi nadal zostać
pokazany na przeglądzie koni tak aby dodatkowa przyczyna
Niezakwalifikowania z przyczyn weterynaryjnych (lub innych) mogła
zostać zastosowana oprócz dyskwalifikacji.

816.7 Ocena metaboliczna, ruch i inne parametry: Po badaniu tętna koń musi natychmiast
przejść wszystkie inne części Przeglądu Koni (włącznie z badaniem w kłusie by
sprawdzić ruch) z tym samym lekarzem, który wykonywał badanie tętna. Dalsze
szczegóły dotyczące tych badań opisano w akapicie 9 Aneksu 5.
816.8 Czas Odpoczynku: po każdej Pętli (z wyjątkiem ostatniej) konie muszą odbyć
obowiązkowy okres odpoczynku (Czas Odpoczynku), który rozpoczyna się w chwili
zakończenia się czasu regeneracji (patrz artykuł 816.2) i trwa przez określony czas.
Czasy Odpoczynku podlegają następującym wymogom:
816.8.1

Po każdej Bramce Weterynaryjnej musi nastąpić Czas Odpoczynku dla
konia (z wyjątkiem ostatniej Bramki Weterynaryjnej po przejechaniu
mety) o długości przynajmniej 1 minuty na każdy kilometr właśnie
ukończonej Pętli. (Na przykład po Pętli o długości 35 km musi być
przewidziany minimalny Czas Oczekiwania na przynajmniej 35 minut).

816.8.2

Na CEI 3* i Mistrzostwach musi być przewidziany przynajmniej jeden
Czas Odpoczynku na minimum 50 minut. We wszystkich innych
zawodach musi być przynajmniej jeden Czas Odpoczynku o długości
minimum 40 minut.

816.8.3

Maksymalna długość przewidzianego pojedynczego Czasu Odpoczynku
na Zawodach jednodniowych wynosi 60 minut.

816.8.4

Jeżeli wymagane są obowiązkowe reinspekcje Czas Odpoczynku musi
wynosić przynajmniej 40 minut a konie muszą być zaprezentowane do
reinspekcji nie mniej niż 15 minut przed końcem takiego Czasu
Odpoczynku.

816.8.5

W sprawie Czasu Odpoczynku należy konsultować się z
Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej i Zagranicznym Delegatem
Weterynaryjnym.

816.9 Zmiana parametrów tętna, czasów prezentacji i/lub Czasów Odpoczynku w celu
ochrony dobrostanu koni i/lub zawodników.
816.9.1

Propozycje Zawodów mogą określać maksymalne wartości tętna oraz
czasy prezentacji krótsze/dłuższe niż wartości maksymalne podane w
artykule 816.6.

816.9.2

W celu ochronny dobrostanu koni i bezpieczeństwa zawodników
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej (w porozumieniu i za poradą
Przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej, Zagranicznego Delegata
Weterynaryjnego, członków Komisji Sędziowskiej oraz Delegata
Technicznego) może, przed lub w trakcie zawodów:
(a)
(b)
(c)

obniżyć maksymalne parametry tętna;
skrócić czas prezentacji na Bramce Weterynaryjnej i/lub
wydłużyć Czas Odpoczynku.

Modyfikacje powyższych parametrów muszą być podane do
wiadomości wszystkich zawodników i/lub Szefów Ekip przed startem
danej Pętli.
816.9.3

Przez cały czas zawodów Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, Komisja
Weterynaryjna, Zagraniczny Delegat Weterynaryjny, członkowie Komisji
Sędziowskiej oraz Delegat Techniczny mają obowiązek monitorowania
warunków rajdu (w tym ewentualnych ekstremalnych warunków
pogodowych lub innych okoliczności nadzwyczajnych) oraz liczby koni,
które będą Niezakwalifikowane na każdym przeglądzie. Są oni
odpowiedzialni za wprowadzenie zmian do parametrów przeglądu w
celu ochrony koni.

816.9.3

Jeżeli parametry zostaną obniżone/skrócone jak opisano powyżej
wówczas odniesienia do parametrów maksymalnych w niniejszych
Przepisach Rajdowych będą odpowiednio zmienione.

Obszar Odpoczynku
816.10 Należy przygotować bezpieczny teren, gdzie konie będą mogły odpocząć po
Przeglądzie Koni aby odbyć wymagany Czas Odpoczynku. (określany jako Obszar
Odpoczynku). Obszar Odpoczynku i Obszar Regeneracji mogą być tym samym lub
oddzielnym miejscem.
817.

PLAN TRASY

817.1 Zakończenie projektu trasy: Trasa konkursu musi być oficjalnie ustalona przynajmniej
na siedem dni przed rozpoczęciem konkursu i musi zostać zatwierdzona przez Delegata
Technicznego przed przekazaniem Komisji Sędziowskiej.

817.2 Plany, mapy i GPS: Po ukończeniu trasy i nie później niż na odprawie technicznej przed
rajdem każdy Zawodnik musi otrzymać dostęp do:
8.17.2.1

planu (lub mapy) pokazujący tor trasy włącznie ze startem/metą każdej
Pętli, dozwolonymi punktami serwisowymi i wodopojami, Bramkami
Weterynaryjnymi, ewentualne znane zagrożenia (w przypadku
Mistrzostw KO musi zapewnić kopie takich planów dla każdego
Zawodnika); oraz

817.2.2

mapę w skali przynajmniej 1:50’000 lub sprzęt GPS.

817.3 Zmiana trasy: Po oficjalnym ustaleniu trasy nie jest możliwe dokonywanie żadnych
zmian bez zgody Delegata Technicznego i Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. KO
zobowiązany jest powiadomić Zawodników i/lub Szefów Ekip o takich zmianach tak
szybko jak będzie to praktycznie możliwe.
818.

PROJEKT TRASY, TEREN I BEZPIECZEŃSTWO

818.1 KO oraz Gospodarz Toru (jeżeli został powołany) po konsultacji z Delegatem
Technicznym powinni pomóc w stworzeniu wymagającej technicznie trasy w terenie
(w ramach ograniczeń terenu i warunków pogodowych), która sprawdzi wytrzymałości
i umiejętności jeździeckie par bez uszczerbku dla dobrostanu koni.
818.2 Trasa powinna zawierać technicznie wymagające elementy w zakresie podłoża, terenu,
wysokości i kierunku. Aby to osiągnąć trasa powinna zawierać występujące naturalnie
lub zbudowane przez człowieka elementu takie jak ścieżki, rowy, strome podjazdy,
zjazdy i przejazdy przez wodę. W takim zakresie, w jakim jest to możliwe elementy
techniczne powinny być pozostawione w ich naturalnym stanie ale muszą zostać
wzmocnione jeżeli jest to konieczne, tak aby pozostały w takim samym stanie przez
cały czas trwania konkursu.
818.3 Teren trasy musi być zgodny z następującymi ograniczeniami:
818.3.1

Teren może być modyfikowany tylko jeżeli jest to niezbędne dla
bezpieczeństwa Zawodników i dobrostanu Koni. Trasa musi zawierać
minimum 25% niezmodyfikowanego terenu.

818.3.2

Maksymalnie 10% łącznej długości trasy może składać się z
utwardzanych dróg.

818.3.3

Rodzaj terenu i różnice wzniesień muszą być wyraźnie określone w
Propozycjach Zawodów.

818.4 Linia mety po ostatniej Pętli musi być długa i wystarczająco szeroka, aby kilka koni
mogło bezpiecznie finiszować bez przeszkadzania sobie nawzajem i musi być
wystarczająca strefa wyhamowania aby umożliwić parom bezpieczne zatrzymanie po

przejechaniu linii mety. Linia mety musi znajdować się możliwie najbliżej Bramki
Weterynaryjnej.
818.5 Konkursy będą organizowane w taki sposób by umożliwić Zawodnikom rywalizację w
ich własnym tempie z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prędkości oraz z
uwzględnieniem ewentualnych niekorzystnych warunków i bezpieczeństwa trasy.

819.

818.5.1

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunki lub innych
okoliczności takie jak ekstremalne warunki pogodowe, które mogą mieć
negatywny wpływ na możliwość bezpiecznego ukończenia trasy przez
pary, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej oraz Przewodniczący Komisji
Weterynaryjnej, po konsultacji z KO i Zagranicznym Delegatem
Weterynaryjnym może wprowadzić obowiązkowe zatrzymania lub
ustalić maksymalny czas Pętli/Etapu i/lub godzinę zamknięcia Bramek
Weterynaryjnych aby upewnić się, że jedne pary nie będą zanadto
spóźnione względem innych oraz chronić bezpieczeństwo i dobrostan
koni i Zawodników.

818.5.2

W przypadku okoliczności dotyczących bezpieczeństwa toru, w
zależności od konkretnych okoliczności na danej trasie oraz od pory
dnia, KO po konsultacji z Delegatem Technicznym może wprowadzić
obowiązkowe zatrzymania lub kontrolowane odcinki trasy, na których
obowiązywać będą określone chody konia i/lub ograniczenia tempa.

OZNAKOWANIE TRASY

819.1 Oznakowanie trasy musi być wyraźne i dobrze widoczne, aby nie było żadnych
wątpliwości jak należy podążać po trasie. W szczególności oznakowania dystansu
muszą być umieszczone co 10 km i start i meta każdej Pętli muszą być bardzo wyraźnie
oznaczone i wyróżnione. Oznaczenia mogą składać się z chorągiewek, szarf, znaków,
oznakowania wapnem, farbą itp.
819.2 Jeżeli KO ma świadomość, że na trasie istnieje możliwość skrótu KO zobowiązany jest
postawić w tym miejscu komisarza, który zapewni, że pary nie będą korzystały z takiego
skrótu.
819.3 Oznakowanie trasy musi być przestrzegane a niedopełnienie tego może spowodować
dyskwalifikację.
820.

KOLEJNOŚĆ TRASY

820.1 Para musi ukończyć całą trasę w prawidłowej kolejności i kierunku zgodnie z
oznaczeniami na planie/mapie trasy. Zgodnie z artykułem 820.2, jeżeli Para tego nie
uczyni zostanie zdyskwalifikowana.
820.2 Jeżeli para zrobi błąd na trasie Komisja Sędziowska może (jeżeli uzna to za wykonalne)
umożliwić takiej parze naprawienie błędu poprzez powrót do miejsca, w którym

nastąpił błąd. Jeżeli para tego nie uczyni zostanie zdyskwalifikowana. Jeżeli Komisja
Sędziowska uzna, że naprawienie błędu na trasie nie jest możliwe i/lub nie jest w
najlepszym interesie konia, może określić alternatywę, która będzie wymagała od pary
pokonanie takiego samego dystansu na takim samym rodzaju terenu, przy czym taki
dystans musi zostać pokonany w ramach tej samej pętli, tak aby para mimo tego
wjechała do Bramki Weterynaryjnej w prawidłowej kolejności i w odpowiednich
normach czasu. W takim przypadku para otrzyma certyfikat ukończenia i otrzyma
oznaczenie „Ukończył nie został sklasyfikowany (FNR)”. Zawodnik i koń nie będą mogli
brać udziału w konkursie o nagrodę „Best Condition” a jej wynik nie może być
uwzględniony w klasyfikacji indywidualnej ani drużynowej.
821.

PRZENIESIENIE TERMINU/ODWOŁANIE ZAWODÓW

821.1 Zawody mogą zostać przeniesione i/lub odwołane zgodnie z postanowieniami
Przepisów Ogólnych FEI. KO zachęcane są do przewidywania ewentualnej konieczności
opóźnienia (nie później niż przed upływem 30 godzin), przeniesienia i/lub odwołania
zawodów i ewakuacji miejsca zawodów. Dla CEIO oraz Mistrzostw KO powinny
zamieścić zawiadomienie o takiej ewentualności w Propozycjach Zawodów.
821.2 Decyzja o przeniesieniu terminu i/lub odwołaniu zawodów musi być ogłoszona jak
tylko będzie to praktycznie możliwe zawodnikom i/lub (jeżeli ma to zastosowanie)
Szefom Ekip oraz KO, zespołowi pomiaru czasu oraz wszystkim Osobom Oficjalnym, a
w każdym przypadku przed rozpoczęciem zawodów lub (jeżeli zawody już się
rozpoczęły) przed następną pętlą.
822.

POMOC NA TRASIE I FAIR PLAY

822.1 Zawodnik może prowadzić lub iść za swoim koniem po trasie, ale musi dosiadać konia
w chwili przejeżdżania przez linię startu danego dnia oraz linię mety ostatecznej pętli
tego dnia. Niezastosowanie się tego postanowienia powoduje dyskwalifikację.
822.2 Po starcie pary nikt inny poza zawodnikiem nie może prowadzić konia ani jechać na
nim po trasie. Niezastosowanie się tego postanowienia powoduje dyskwalifikację.
822.3 Para, która umyślnie utrudnia jazdę wyprzedzającej parze zostanie zdyskwalifikowana.
Celem tego przepisu nie jest uniemożliwienie rywalizacji o miejsce, ale ma być
zastosowany w sytuacji, gdy wolniejsza para jest zdublowana lub jest wyprzedzana
ponieważ (na przykład) porusza się wyraźnie wolniejszym tempem lub ma problemy ze
sprzętem.
822.4 Pomoc dozwolona
822.4.1

Propozycje zawodów muszą określać jaka pomoc (serwis) może być
udzielana parze podczas konkursu, a w szczególności gdzie taka pomoc
jest dozwolona na trasie i w Bramkach Weterynaryjnych. Wyznaczone
obszary gdzie pomoc serwisowa jest dozwolona nazywane są „punktami
serwisowymi”.

822.4.2

822.4.3

Pomiędzy punktami serwisowymi musi być odległość przynajmniej 5 km.
Serwisowanie poza wyznaczonymi punktami serwisowymi jest
niedozwolone i skutkuje dyskwalifikacją. Tym niemniej:
(a)

To zawodnik odpowiedzialny jest za opiekę nad swoim koniem
stosownie do klimatu i warunków, a jeżeli koń wymaga pilnej
pomocy w celu ochrony jego dobrostanu zawodnik zobowiązany
jest zatrzymać się by uzyskać taką pomoc. Nieuczynienie tego lub
uniemożliwienie koniowi otrzymania pomocy może być uznane
za okrucieństwo wobec konia. Nadużycie tego przepisu w celu
uzyskania nieuprawnionej korzyści skutkuje dyskwalifikacją. Koń,
który otrzyma pilną pomoc może być oznaczony jako
Niesklasyfikowany z przyczyn weterynaryjnych (lub innych).

(b)

Parze może zostać udzielona pomoc w dowolnym czasie, jeżeli
zawodnik spadnie lub zostanie w inny sposób rozdzielony z
koniem, lub jeżeli koń zgubi podkowę. Zawodnik zobowiązany
jest wsiąść i kontynuować pętlę od punktu, w którym zsiadł z
konia, opuścił trasę lub wymagał interwencji.

Na trasie znajdują się również wyznaczone obszary, przynajmniej co 10
km, gdzie dostępna jest woda do picia dla koni (patrz artykuł 814.4.7).

822.5 Pomoc niedozwolona. Zawodnik lub Trener, który otrzymuje lub udziela
następującego rodzaju pomoc otrzymuje Żółtą Kartkę Ostrzegawczą w Rajdach a w
przypadku naruszenia artykułu 822.5.5, 822.5.6 i/lub 822.5.7 również podlega
dyskwalifikacji.
822.5.1

822.5.2

podążanie za, przed lub w towarzystwie innej osoby poruszającej się
pieszo, na rowerze lub pojeździe silnikowym na dowolnym odcinku
trasy;
podążanie za, przed lub w towarzystwie pojazdu silnikowego
poruszającego się na jakiejkolwiek ścieżce dojazdowej sąsiadującej z
trasą;

822.5.3

popędzanie konia podczas kłusa na Terenie Badania (z zastrzeżeniem, że
osoba prowadząca konia w kłusie może w ograniczonym zakresie
zachęcać konia głosem);

822.5.4

przecinanie drucianych ogrodzeń lub zmiana części obszaru
zamkniętego na lub w ramach trasy tak aby udrożnić przejazd lub
wycięcie drzew, wyeliminowanie zadań bądź zmiana aspektów
technicznych trasy;

822.5.5

udzielanie lub przyjmowanie pomocy na dowolnej części trasy nie
przeznaczonej wyraźnie do udzielania takiej pomocy;

823.

822.5.6

osoba (inna niż zawodnik) zachęcająca konia na trasie przy pomocy
jakichkolwiek środków; lub

822.5.7

przyjmowanie jakiejkolwiek interwencji osoby nieupoważnionej do
udzielania pomocy parze, czy to na prośbę czy nie, w celu osiągnięcia
korzyści przez zawodnika lub konia.

UBIÓR

823.1 Osoba dosiadająca konia na zawodach musi być ubrana w następujący sposób:
823.1.1

kask ochronny bezpiecznie zapięty, posiadający uznany atest dla użytku
w jeździectwie/sportowych rajdach konnych; oraz

823.1.2

bezpieczne obuwie jeździeckie o gładkich podeszwach i obcasach
wysokości 12 mm lub więcej, lub strzemiona koszykowe/zamknięte lub
jeździeckie strzemiona bezpieczne.

823.2 Na wszystkich zawodach uczestnicy (włącznie z uczestnikami objętymi niniejszym
artykułem 823) muszą ubierać się czysto i schludnie w sposób odpowiedni i
nieuwłaczający dla dyscypliny rajdów konnych. Ponadto:
823.2.1

zawodnicy musza nosić stosowny strój jeździecki indywidualny lub
drużynowy (w tym koszulę lub koszulkę polo z kołnierzykiem) podczas
przebywania na Terenie Rozgrywki oraz pierwszego przeglądu koni
(przed rajdem), ceremonii otwarcia i zamknięcia, przyznawania nagrody
Best Condition oraz ceremonii dekoracji.

823.2.2

osoby oficjalne drużyn oraz członkowie zespołu serwisowego muszą
nosić stosowny ubiór indywidualny lub drużynowi podczas przebywania
na Terenie Rozgrywki oraz pierwszego przeglądu koni (przed rajdem),
ceremonii otwarcia i zamknięcia, przyznawania nagrody Best Condition
oraz ceremonii dekoracji.

823.2.3

osoby oficjalne FEI muszą nosić odpowiedni strój roboczy (zabronione
są szorty i sandały) przez cały czas zawodów podczas pełnienia
obowiązków, w tym na Terenie Rozgrywki. Podczas pierwszego
przeglądu koni (przed rajdem), ceremonii otwarcia i zamknięcia,
przyznawania nagrody Best Condition oraz ceremonii dekoracji osoby
oficjalne FEI zobowiązane są nosić marynarkę (tam gdzie to możliwe
biorąc pod uwagę pogodę) oraz (mężczyźni) krawat.

823.2.4

Szorty są niedozwolone na Terenie Badania oraz podczas ceremonii
otwarcia i zamknięcia, przyznawania nagrody Best Condition i/lub
ceremonii dekoracji. Z przyczyn bezpieczeństwa sandały są w ogóle
niedozwolone na Terenie Rozgrywki.

823.3 Przepisy Ogólne FEI określają zasady dotyczące oznaczeń marek/reklam na ubiorach.
823.4 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej i/lub Szef Komisarzy może zobowiązać osobę
niespełniającą wymogów ubioru do zmiany odzieży i (jeżeli tego nie uczyni) może
wymagać by osoba taka opuściła (lub została usunięta) z Terenu Rozgrywki.
824.

FARBY I KREMY DO SKÓRY
Farby (w tym henna) nie mogą być używane na konia w żadnym czasie na Terenie
Rozgrywki ponieważ może to zakłócić przegląd koni i identyfikację konia. Kremy
stwarzające barierę lub inne miejscowe kremy do skóry mogą być stosowane na konia
pod warunkiem, że zostaną usunięte przed prezentacją konia na przeglądzie koni lub
na wniosek dowolnego lekarza weterynarii lub osoby oficjalnej na Terenie Rozgrywki.
Nieprzestrzeganie tego postanowienia powoduje dyskwalifikację.

825.

RZĄD I SPRZĘT

825.1 Stan techniczny rzędu: rząd koński musi być w bezpiecznym stanie technicznym i
prawidłowo dopasowany, aby uniknąć ryzyka bólu lub zranienia konia. Osoby oficjalne
mogą wymagać by źle dopasowany rząd/sprzęt został usunięty lub poprawiony.
Używanie źle dopasowanego sprzętu, który powoduje ryzyko bólu lub powoduje ból
lub zranienie konia może być uznane za okrucieństwo wobec konia (patrz także
Przepisy Weterynaryjne FEI).
825.2 Dozwolony rząd: FEI ma prawy wydać dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące
dozwolonego rzędu. Zgodnie z powyższym artykułem 825.1 następujący rząd
(wymieniony poniżej) jest wymagany lub dozwolony na Terenie Rozgrywki:
825.2.1

prawidłowo dopasowane ogłowie i siodło wymagane są na trasie;

825.2.2

Dozwolone są gagi i „ogłowia bezwędzidłowe” [hakamore];

825.2.3

Dozwolone są wytoki pod warunkiem że nie ograniczają nadmiernie
swobody ruchu głowy konia;

825.2.4

Wodze muszą być przytwierdzone do wędzidła lub (przy ogłowiach
bezwędzidłowych) bezpośrednio do ogłowia;

825.2.5

Czanki (ramię dźwigni) jakiegokolwiek wędzidła nie mogą być dłuższe niż
8 cm;

825.2.6

Dozwolone są nachrapniki skórzane i plastikowe. Nachrapnik nie może
być zapięty tak mocno by powodował podrażnienie skóry lub ryzyko
podrażnienia. Musi być zapięty tak by przynajmniej dwa palce zmieściły
się pod nachrapnikiem przed nosem konia.

825.2.7

Paski policzkowe (tzn. dwa paski kożuszka lub podobnego materiału
przytwierdzone do pasków policzkowych ogłowia) są dozwolone.
Rysunek w Aneksie 8.

825.2.8

Jeżeli w Propozycjach zawodów nie określono inaczej, okulary i tarcze
(podobne do okularów ale z dziurkami w jednej lub obu osłonkach
pozwalającymi na ograniczone widzenie boczne lub do tyłu) są
dozwolone pod warunkiem, że umożliwiają pełne widzenie do przodu
bez żadnych zakłóceń. Muszą być zdjęte podczas przeglądu koni.
Dozwolone/zakazane warianty pokazano na rysunkach w Aneksie 8.

825.2.9

Maski przeciw owadom są dozwolone tylko pod warunkiem uzyskania
wyraźnej zgody Komisji Sędziowskiej z uwagi na lokalne warunki i pod
warunkiem, że (i) nie zakłócają nadmiernie koniowi widzenia ani słuchu,
(ii) nie służą do żadnego innego celu poza ochroną konia przed owadami
oraz (iii) zostaną zdjęte podczas przeglądu koni;

825.2.9

Ochraniacze na nogi i podkładki są dozwolone;

825.2.10

Kantary są dozwolone tylko jeżeli koń może być dostatecznie
kontrolowany i nie stanowi zagrożenia dla ludzi lub innych koni. W
przeciwnym przypadku (i w większości przypadków) należy używać
ogłowia.

825.3 Zabroniony rząd/sprzęt: korzystanie z następującego sprzętu jest zawsze zabronione
na Terenie Rozgrywki oraz na terenach treningowych:
825.3.1
825.3.2

jakiegokolwiek rodzaju wodze, które mogą nadmiernie ograniczać
swobodny ruch głowy konia w tym czarna/francuska wodza;
dodatki do wodzy takie jak uchwyty;

825.3.3

nachrapniki z metalowym łańcuszkiem;

825.3.4

baty (oraz jakikolwiek inny przedmiot używany w charakterze bata);

825.3.5

ostrogi;

825.3.6

cokolwiek wkładanego do środka lub zakrywającego uszy konia (na
przykład zatyczki do uszu lub temu podobne oraz kapturki/osłonki na
uszy), z wyjątkiem masek na muchy jak określono w artykule 825.2.9;
oraz

825.3.7

zgodnie z artykułem 825.2.8 oraz 825.2.9 jakikolwiek materiał
zakrywający oko/oczy konia lub w inny sposób zakłócający widzenie
konia, w tym przykrywki i nakładki (podobne do okularów ale zamiast
osłonki oko zakryte jest siatką lub innym przezroczystym materiałem lub
też nieprzeźroczystą zasłonką). Rysunki patrz Aneks 8.

825.4 Sprzęt ochronny: Propozycje mogą zawierać obowiązek używania konkretnego sprzętu
ochronnego, takiego jak elementy odblaskowe.
825.5 Telefony komórkowe i GPS: Dozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych i
urządzeń GPS. Wszystkie inne rodzaje urządzeń komunikacyjnych muszą być
zatwierdzone przez Komisję Sędziowską przed konkursem.
825.6 Nieprzestrzeganie przepisów: Osoba Oficjalna może skontrolować rząd/sprzęt pary na
Terenie Rozgrywki w dowolnym czasie. Jeżeli Osoba Oficjalna uzna podczas lub przed
pierwszym przeglądem koni (przed rajdem) że rząd/sprzęt pary jest niezgodny z
artykułem 825.2 (dozwolony rząd) i/lub 825.3 (rząd niedozwolony) Osoba Oficjalna
może zażądać zmiany lub usunięcia takiego rzędu/sprzętu. Niewykonanie polecenia
Osoby Oficjalnej powoduje dyskwalifikację. Jeżeli ustalenie takie zostanie dokonane po
pierwszym przeglądzie koni (przed rajdem) para zostanie zdyskwalifikowana.
ROZDZIAŁ IV: KWALIFIKACJE
826.

WYMÓG WIEKU MINNIMALNEGO DLA ZAWODNIKÓW I TRENERÓW

826.1 Osoba może uczestniczyć w zawodach w Sportowych Rajdach Konnych od 1 stycznia
roku, w którym osiąga wiek 14 lat.
826.2 Aby zarejestrować się w FEI jako Trener konia należy mieć 18 lat lub więcej.
827.

WYMÓG WIEKU MINIMALNEGO DLA KONI

827.1 Wymogi wieku minimalnego dla koni przedstawione zostały poniżej

Poziom zawodów
Wstępne
CEI 1*
CEI 2*
CEI 3*
CEIO oraz Mistrzostwa (inne niż
Mistrzostwa Młodych Koni,
patrz artykuł 827.2)

Wymagany wiek minimalny
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
Koń musi być przynajmniej o 1 rok
starszy
niż
wymóg
wieku
minimalnego dla CEI na tym samym
poziomie gwiazdek co Mistrzostwa.
(Na przykład, aby wziąć udział w
Mistrzostwach 2* koń musi mieć
przynajmniej 8 lat)

827.2 Konie muszą mieć osiem lat, aby wystartować w Mistrzostwach Młodych Koni (dla
uniknięcia wątpliwości, osiem lat to wiek wymagany a nie minimalny).
827.3 Uważa się, że koń ma urodziny 1 stycznia roku, w którym się urodził.

827.4 Wiek konia ustalany jest dla daty zawodów, do których koń ma zostać zakwalifikowany
i musi zostać potwierdzony alby poprzez stosowne rejestracje albo pisemną opinią
weterynaryjną, która może być wpisana do paszportu konia.
828.

REJESTRACJA

828.1 Aby uczestniczyć w zawodach wszyscy Zawodnicy, konie i Trenerzy musza być
zarejestrowani w FEI a stosowne opłaty rejestracyjne muszą być wniesione na rzecz FEI
zgodnie z Przepisami Ogólnymi FEI.
828.2 Kiedy konie rajdowe są rejestrowane w FEI należy też zarejestrować nazwisko Trenera
danego konia oraz wnieść opłatę rejestracyjną (z wyjątkiem sytuacji, gdy
zarejestrowany Trener jest także zarejestrowanym Zawodnikiem, wówczas nie jest
wymagana dodatkowa opłata rejestracyjna za Trenera).
828.3 Zmiany Trenera konia muszą być niezwłocznie zgłaszane do FEI. Jeżeli zmienia się
zarejestrowany Trener konia koń nie może startować w żadnych zawodach przez okres
30 dni począwszy od daty powiadomienia FEI o zmianie.
829.

KLACZE ŹREBNE
Klacz w zaawansowanej ciąży, co oznacza ponad 120 dni, lub ze źrebakiem u boku nie
może być zgłoszona (ani startować) w jakichkolwiek zawodach.

