PRZEPISY FEI
DLA SPORTOWYCH RAJDÓW KONNYCH
Aktualizacja wydania 11, data wejścia w życie 1 stycznia 2021 r.
Część II. Od Rozdziału V.

ROZDZIAŁ V: KWALIFIKACJE I STARTY W ZWODACH FEI
830.

ZAGADNIENIA OGÓLNE
W celu promowania wysokiego standardu jeździectwa oraz ochrony dobrostanu Koni
system kwalifikacji umożliwiających starty w Zawodach FEI na różnych poziomach
gwiazdek opiera się (i nagradza) prawidłowe ukończenie Konkursów, co jest
dokumentowane dla każdego Zawodnika i Konia. Podobnie, powtarzające się
„Nieuzyskanie Kwalifikacji” i/lub dyskwalifikacja, w szczególności w przypadkach, gdy
takie oznaczenia związane są z wysokim średnim tempem na trasie, będą karane po to
by Zawodnik nauczył się jeździć na trasie bezpiecznie i wolniejszym tempem (patrz
artykuł 837).

831.

PRAWIDŁOWE UKOŃCZENIE
„Prawidłowe Ukończenie” Konkursu oznacza, że Para dojechała do mety wszystkich
Odcinków trasy zgodnie z danymi wymogami trasy (czas maksymalny, prawidłowa
kolejność bez skrótów, brak pomocy niedozwolonej itp.), przeszła wszystkie Przeglądy
Koni, spełniła wszystkie wymogi wagi minimalnej oraz ewentualne obowiązujące
ograniczenia tempa, nie wycofała się ani i nie zrezygnowała, nie została oznaczona jako
„Niezakwalifikowana”, nie została zdyskwalifikowana podczas ani po Zawodach oraz
zastosowała się do ewentualnych Obowiązkowych Okresów Przerwy w Startach.

832.

KWALIFIKACJE NA POZIOMIE WSTĘPNYM [Novice]

832.1 Zgodnie z artykułem 832.4 wszystkie Konie i Zawodnicy muszą prawidłowo ukończyć
zawody kwalifikacyjne na poziomie wstępnym, aby móc uczestniczyć w procesie
kwalifikowania się poprzez system gwiazdkowy FEI.
832.2 Kwalifikacje na poziomie wstępnym muszą być przyznawane na poziomie Narodowej
Federacji. Formularz kwalifikacji na poziomie wstępnym musi być wypełniony na
platformie online FEI przed pierwszym zgłoszeniem Zawodnika lub Konia przez daną
Narodową Federację.
832.3 Procedura kwalifikacji na poziomie wstępnym. Konie i Zawodnicy muszą prawidłowo
ukończyć (niekoniecznie jako Para) dwa rajdy na poziomie wstępnym na dystansie 4079 km (w ciągu jednego dnia) oraz dwa rajdy na poziomie wstępnym na dystansie 80100 km, każdy z ograniczeniem tempa do nie więcej niż 16 km/godz. (obliczone zgodnie
z artykułem 838.2). Wymagane rajdy na dystansie 80-100 km mogą być ukończone albo
jako (i) dwa razy zawody jednodniowe, lub (ii) jedne zawody jednodniowe oraz jedne
zawody wielodniowe (dla zawodów wielodniowych należy pokonywać dystans 40-50

km w ciągu jednego dnia przez dwa kolejne dni w ramach tego samego Konkursu).
Wszystkie rajdy kwalifikacyjne na poziomie wstępnym muszą być ukończone w okresie
dwóch lat.
832.4 Wyjątki od wymogu kwalifikacji na poziomie wstępnym:
832.4.1 Narodowa Federacja może zwrócić się do FEI o zwolnienie Zawodnika lub Konia
z kwalifikacji wstępnej, jeżeli spełniają oni warunki określone w artykule 832.4.2
(Koń) lub 832.4.3 (Zawodnik).
832.4.2 Koń otrzyma zwolnienie z kwalifikacji wstępnej, jeżeli (i) ma osiem lat lub więcej
w chwili złożenia wniosku, oraz (ii) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku
prawidłowo ukończył łącznie przynajmniej 480 km w Konkursach na dystansach
80 km w tym przynajmniej jeden konkurs na dystansie 80 km lub więcej w wieku
ośmiu lat lub więcej.
832.4.3 Zawodnik otrzyma zwolnienie z kwalifikacji wstępnych, jeżeli prawidłowo
ukończył łącznie przynajmniej 480 km w Konkursach na dystansach 80 km lub
więcej w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.
833.

KWALIFIKACJE CEI

833.1 Poziom kwalifikacji CEI Zawodnika lub Konia musi być określany zgodnie z
dokumentami i bazą danych FEI oraz poświadczany przez każdą Narodową Federację.
833.2 Po zakwalifikowaniu się Zawodnika lub Konia na poziom gwiazdkowy CEI może on być
określany jako Zawodnik lub Koń (w zależności od przypadku) takiego poziomu
gwiazdkowego.
833.3 Procedura kwalifikacyjna dla poziomów gwiazdkowych CEI przedstawia się w sposób
następujący:
833.3.1 CEI 1*: Zawodnicy i Konie otrzymają kwalifikację do startu na poziomie CEI 1*
po prawidłowym ukończeniu wszystkich kwalifikacji wstępnych, ale nie
wcześniej niż sześć miesięcy (dla Zawodników) i jeden rok (dla Koni) po
prawidłowym ukończeniu pierwszego rajdu na poziomie wstępnym. Zawodnicy
i Konie muszą prawidłowo ukończyć CEI 1* w ciągu dwóch lat od
zakwalifikowania się do poziomu CEI 1*. Jeżeli tego nie uczynią tracą
kwalifikację do CEI 1* i będą musieli aktualizować kwalifikacje wstępne aby
zakwalifikować się ponownie do CEI 1*.
833.3.2 CEI 2*: Zawodnicy i Konie kwalifikują się do startu na poziomie CEI 2* po
prawidłowym ukończeniu dwóch z trzech kolejnych CEI 1* w okresie dwóch lat.
833.3.3 CEI 3*: Zawodnicy i Konie mogą startować w CEI 3* tylko jeżeli posiadają
kwalifikację jako Para. Aby tak się zakwalifikować muszą prawidłowo ukończyć
(i) dwa z trzech kolejnych konkursów CEI 2* oraz (ii) jedno CEI 2* razem jako

Para (z wyjątkiem Zawodników posiadających Status Elitarny, patrz artykuł
861), wszystko w okresie dwóch lat. (Rajd Pary może być jednym z dwóch
prawidłowo ukończonych rajdów kwalifikacyjnych lub może być oddzielnym
trzecim rajdem).
834.

STARTY W ZAWODACH CEI PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI

834.1 Po zakwalifikowaniu się na poziomie CEI 1* i CEI 2* nie ma żadnych dalszych wymogów
do startu na tym poziomie.
834.2 Jeżeli zarówno Zawodnik jak i Koń mają indywidualne kwalifikacje na poziomie CEI 3*
ale w ramach innych Par (tzn. z innym partnerem), muszą prawidłowo ukończyć jedne
Zawody CEI 2* jako Para, aby razem wystartować w CEI 3*. (Zgodnie z artykułem
833.3.3 Zawodnicy posiadający Status Elitarny zwolnieni są z tego wymogu
obowiązującego Parę).
835.

WAŻNOŚĆ KWALIFIKACJI GWIAZDKOWEJ CEI

835.1 Każda uzyskana kwalifikacja do poziomu gwiazdkowego CEI będzie ważna:
835.1.1

dla Zawodników, przez okres pięciu lat; oraz

835.1.2

dla Koni, przez okres dwóch lat.

835.2 Okres ważności rozpoczyna bieg od dnia przyznania lub wznowienia kwalifikacji oraz
(zgodnie z artykułem 833.3.1) wygasa o północy GMT [czasu Greenwich] ostatniego
dnia danego okresu.
835.3 Za każdym razem, kiedy Zawodnik lub Koń prawidłowo ukończą Konkurs na poziomie,
na który posiadają kwalifikacje, kwalifikacja takiego Zawodnika/Konia na aktualnym
poziomie zostanie automatycznie przedłużona przez FEI na okres określony w artykule
835.1.
835.4 Jeżeli Zawodnik lub Koń nie ukończą prawidłowo Konkursu na poziomie, na który
posiadają kwalifikację w okresie określonym w artykule 835.1, Zawodnik/Koń
automatycznie spadają o jeden poziom kwalifikacji.
835.5 Jeżeli Zawodnik lub Koń nie przedłużą kwalifikacji w okresie określonym w artykule
835.1 (i tym samym spadną o jeden poziom), aby odzyskać wygasłą kwalifikację
Zawodnik lub Koń muszą prawidłowo ukończyć jeden Konkurs na niższym poziomie.
835.6 Za każdym razem, kiedy Zawodnik lub Koń prawidłowo ukończą Konkurs na poziomie
poniżej tego na który posiadają kwalifikację, kwalifikacja Zawodnika/Konia do tego
niższego poziomu zostanie automatycznie wznowiona na okres określony w artykule
835.1.
836.

MISTRZOSTWA

836.1 Aby zakwalifikować się do Mistrzostw Konie i Zawodnicy muszą:
836.1.1

przejść proces kwalifikacji wstępnych i kwalifikacji gwiazdkowych CEI do
i włącznie z poziomem gwiazdkowym Mistrzostw (na przykład do
Mistrzostw na poziomie 2* Zawodnik i Koń muszą uzyskać kwalifikacje
do poziomu CEI 2*); oraz

836.1.2

prawidłowo ukończyć odpowiednią dodatkową liczbę CEI (lub CEI O na
tym samym poziomie) określoną w tabeli poniżej. Z tych dodatkowych
rajdów:
(a) jeden lub dwa (jak określono w tabeli) muszą być ukończone przez
danego Zawodnika i Konia jako Parę; oraz
(b) rajd ten (lub jeden z tych dwóch rajdów) musi (i) być rajdem
jednodniowym na takim samym dystansie co Mistrzostwa (lub
dłuższym), oraz (ii) odbywać się przed, ale nie wcześniej niż dwa lata
przed, terminem zgłoszeń imiennych do Mistrzostw lub 60 dni przed
Mistrzostwami (cokolwiek nastąpi wcześniej).
Mistrzostwa

Dodatkowe CEI , które należy prawidłowo
ukończyć oraz wymogi dla Pary
Mistrzostwa 1*
Dwa z trzech kolejnych CEI 1* lub wyższe,
w tym jedne jako Para
2* Mistrzostwa Młodych Koni
Jedne CEI 2* jako Para
2* Mistrzostwa Młodych
Dwa CEI 2* lub wyższe,
Jeźdźców/Juniorów
w tym dwa jako Para
2* Mistrzostwa Seniorów
Dwa CEI 2* lub wyższe,
w tym dwa jako Para
3* Mistrzostwa Seniorów
Dwa CEI 3* lub wyższe,
w tym jedne jako Para
837.

KONSEKWENCJE WIELOKROTNEGO FTQ [Failed to Qualify – Nieuzyskanie
Kwalifikacji, Niezakwalifikowany] I/LUB DSQ [Dyskwalifikacja, Dyskwalifikowany]
PRZY ŚREDNIM TEMPIE POWYŻEJ 20 KM/GODZ.

837.1 Jeżeli Zawodnik lub Koń (w dowolnej Parze) zostanie oznaczony jako
Niezakwalifikowany (FTQ) [Failed to Qualify] lub Zdyskwalifikowany (DSQ)
[Disqualified] na kilku Konkursach w ciągu jednego roku, a średnie tempo tego
Zawodnika lub Konia na trasie każdego z tych Konkursów przekroczyło 20 km/godzinę,
wobec tego Zawodnika i Konia będą miały zastosowanie konsekwencje (oraz warunki
zniesienia ograniczenia prędkości) określone w tabeli poniżej:
Liczba FTQ i/lub DSQ w
okresie jednego roku przy
średnim tempie

Konsekwencje

Warunki zniesienia
ograniczenia prędkości

> 20 km/godz.
Dwa (ale tylko jeżeli na Ograniczenie prędkości do Prawidłowe ukończenie
kolejnych Konkursach)
nie więcej niż 18 km/godz. jednego Konkursu (na
w następnych Konkursach dowolnym
poziomie
gwiazdek
CEI)
z
ograniczeniem prędkości
Trzy
Ograniczenie prędkości do Prawidłowe ukończenie
nie więcej niż 18 km/godz. dwóch Konkursów (na
w następnych Konkursach dowolnym
poziomie
gwiazdek
CEI)
z
ograniczeniem prędkości
Cztery
Spadek o jeden poziom Prawidłowe ukończenie
kwalifikacyjny (wszystkie dwóch Konkursów na
wymogi kwalifikacyjne do poziomie kwalifikacji, do
następnego
poziomu którego
spadł
gwiazdek
muszą
być Zawodnik/Koń,
z
spełnione od nowa) oraz ograniczeniem prędkości
ograniczenie prędkości do
nie więcej niż 18 km/godz
w następnych Konkursach
Pięć
Spadek
do
poziomu
krajowego
(wszystkie
kwalifikacje
wstępne
Brak warunków
muszą był spełnione przed
ponownym
przystąpieniem
do
procedury
kwalifikacji
przez poziomy gwiazdek
CEI )
837.2. Średnie tempo na trasie oraz ograniczenie prędkości obliczane są zgodnie z artykułem
838.
837.2 Jeżeli Zawodnik lub Koń spełnią odpowiednie warunki do zniesienia ograniczenia
prędkości lub zostaną zdegradowani do poziomu krajowego po pięciu wynikach
FTQ/DSQ zgodnie z tabelą powyżej, wówczas dla celów artykułu 837 liczba oznaczeń
FTQ/DSQ takiego Zawodnika lub Konia zostanie zresetowana do zera.
838.

OBLICZANIE ŚREDNIEGO TEMPA I OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI

838.1 Średnie tempo Pary na trasie (w tym dla ustalenia, czy przekroczone zostało 20
km/godz. zgodnie z artykułem 837.1 i 839.2.1) to średnia prędkość na wszystkich
ukończonych Pętlach (włączenie z ewentualną Pętlą zakończoną oznaczeniem
„Nieuzyskanie Kwalifikacji”). Jeżeli Pętla nie zostanie ukończona wówczas tempo na tej
częściowej Pętli nie jest wliczane do średniej. Jeżeli Koń nie ukończy pierwszej Pętli nie
zostanie odnotowane żadne średnie tempo.

838.2 Aby spełnić ograniczenie prędkości 16 km/godz. (artykuł 832.2) lub 18 km/godz.
(artykuł 837.1) średnie tempo Pary na każdej Pętli nie może przekroczyć
obowiązującego ograniczenia prędkości. Nie wystarczy, by Para miała średnie tempo
na wszystkich Pętlach łącznie poniżej ograniczenia prędkości. Jeżeli średnie tempo Pary
przekracza obowiązujące ograniczenie prędkości na którejkolwiek Pętli Para zostanie
sklasyfikowana jako Niezakwalifikowana - Tempo (FTQ-SP) [Failed to Qualify - Speed].
Jeżeli po takiej Pętli Koń nie przejdzie Przeglądu Koni Para otrzyma również klasyfikację
zgodnie z innymi kodami eliminacji (patrz Aneks 3), które mają zastosowanie do
przyczyn weterynaryjnych.
839.

OBOWIAZKOWE OKRESY PRZERWY W STARTACH

839.1 Standardowe OOPS [Mandatory Out Of Competition Period – Obowiązkowy Okres
Przerwy w Startach – OOPS]
Po ukończeniu Zawodów Krajowych lub Zawodów FEI Koń nie może startować w
żadnych Zawodach Krajowych ani Zawodach FEI przez następujące Obowiązkowe
Okresy Przerwy w Startach:
Ukończony dystans
Od przecięcia linii startu do 54 km
Powyżej 54 km do 106 km
Powyżej 106 km do 126 km
Powyżej 126 km do 146 km
Powyżej 146 km

Obowiązkowy Okres
Przerwy w Startach
5 dni
12 dni
19 dni
26 dni
33 dni

839.2 Dodatkowe OOPS
839.2.1

Zdarzenie

Oprócz okresów określonych w artykule 839.1 następujące
Obowiązkowe Okresy Przerwy w Startach oraz inne konsekwencje będą
miały zastosowanie w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności na Zawodach FEI lub Zawodach Krajowych (jeżeli wystąpi
więcej niż jedna z wymienionych okoliczności dodatkowe Obowiązkowe
Okresy Przerwy w Startach będą kumulowane):

Dodatkowy Obowiązkowy Okres Przerwy w
Startach i inne konsekwencje
Konie, które przekroczą średnie tempo 20 7 dni
km/godz. na ukończonych Pętlach trasy
(obliczone zgodnie z artykułem 383)
Drugie FTQ-ME (Nieuzyskanie Kwalifikacji – 14 dni
metaboliczne) w ciągu jednego roku
Trzecie (lub kolejne) FTQ-ME (Nieuzyskanie 60 dni (z możliwością przedłużenia zgodnie z
Kwalifikacji – metaboliczne) w ciągu jednego artykułem 839.2.3)
roku

Trzecie (lub kolejne) FTQ-GA (Nieuzyskanie a) 180 dni Obowiązkowego Okresu Przerwy
Kwalifikacji – nieregularny ruch) [Gait – ruch]
w Startach; oraz
w ciągu jednego roku
b)
Koń
musi
przejść
specjalne
protokołowane badanie zanim będzie miał
prawo wystartować w jakichkolwiek
Zawodach FEI lub Krajowych (protokół
tego badania zamieszczono w Aneksie 7)
Poważna Kontuzja (mięśniowo-szkieletowa) 180 dni (z możliwością przedłużenia zgodnie
z artykułem 839.2.3)
Poważna Kontuzja (metaboliczna)
180 dni (z możliwością przedłużenia zgodnie
z artykułem 839.2.3)
Nieprzedłożenie
przez
Osobę 180 dni (i Koń nie będzie miał prawa do
Odpowiedzialną
do
Departamentu startu
zanim
takie
zaświadczenie
Weterynaryjnego FEI kopii zaświadczenia weterynaryjne nie zostanie przedstawione)
weterynaryjnego
z
wyznaczonego/zatwierdzonego
ośrodka
referencyjnego zgodnie z artykułem 840.
839.2.2

Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej, Przewodniczący Komisji
Lekarzy Zawodów oraz Zagraniczny Delegat Weterynaryjny zobowiązani
są do zbadania leczonych Koni po zakończeniu Konkursu, każdego
indywidualnie, i do stwierdzenia czy Konie te (i) muszą mieć dodatkowy
Obowiązkowy Okres Przerwy w Startach na mocy artykułu 839.2.1, czy
(ii) otrzymają dozwolone leczenie bez konieczności odbycia takiego
dodatkowego Obowiązkowego Okresu Przerwy w Startach.

839.2.3

Obowiązkowe Okresy Przerwy w Startach z powodu Poważnej Kontuzji
lub powtarzającego się FTQ-ME mogą być przedłużane według uznania
Departamentu Weterynaryjnego FEI na podstawie diagnozy
wyznaczonego ośrodka referencyjnego lub innej zatwierdzonej kliniki
(patrz artykuł 840).

839.3 Konsekwencje podczas OOPS
839.3.1

Dla celów artykułu 839.1 standardowy Obowiązkowy Okres Przerwy w
Startach rozpoczyna bieg o godzinie 00:01 GMT następnego dnia po
zakończeniu danego rajdu (koniec rajdu określa się przy pomocy
maksymalnej normy czasu rajdu) i kończy się o północy GMT ostatniego
dnia Obowiązkowego Okresu Przerwy w Startach. Dla celów artykułu
839.2 ewentualny dodatkowy Obowiązkowy Okres Przerwy w Startach
rozpoczyna bieg o godzinie 00:01 GMT dnia, po którym wygasa
standardowy Obowiązkowy Okres Przerwy w Startach i Kończy się o
północy GMT ostatniego dnia dodatkowego Obowiązkowego Okresu
Przerwy w Startach. W każdym przypadku opublikowany czas startu w
następnym konkursie Konia (krajowym lub międzynarodowym) musi
wypadać po wygaśnięciu danego Obowiązkowego Okresu Przerwy w
Startach.

840.

839.3.2

Konie zarejestrowane w FEI nie mają prawa startu w jakichkolwiek
Zawodach Krajowych ani Zawodach FEI podczas Obowiązkowego
Okresu Przerwy w Startach. Nieprzestrzeganie tego przepisu będzie
skutkowało nałożeniem kar określonych w artykule 864.

839.3.3

Jeżeli Koń wystartuje w Zawodach Krajowych lub Zawodach FEI podczas
jakiegokolwiek Obowiązkowego Okresu Przerwy w Startach Zawodnik,
który jechał na takim Koniu (oraz Trener Konia, jeżeli ma to
zastosowanie) otrzymają z Biura FEI oficjalne powiadomienie. Punkty
karne oraz zawieszenie określone w artykule 864 wchodzą w życie od
daty powiadomienia FEI. Wyniki uzyskane przez takiego Konia (oraz
każdego Zawodnika dosiadającego takiego Konia) w danych Zawodach
Krajowych lub Zawodach FEI (oraz w kolejnych Zawodach Krajowych/FEI
do daty powiadomienia) podlegają Dyskwalifikacji.

WETERYNARYJNY OŚRODEK REFERENCYJNY ORAZ WYMAGANE ZAŚWIADCZENIA

840.1 Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej, Przewodniczący Komisji Lekarzy Weterynarii
Zawodów oraz Zagraniczny Delegat Weterynaryjny skierują Konia do ośrodka
referencyjnego (wyznaczonego/zatwierdzonego wedle ich uznania) jeżeli uznają, że
Koń wymaga dalszej oceny i opieki weterynaryjnej po zakończeniu Konkursu.
840.2 Jeżeli Koń zostanie skierowany do ośrodka referencyjnego Osoba Odpowiedzialna musi
dostarczyć FEI zaświadczenie weterynaryjne z tego ośrodka w terminie 72 godzin od
zwolnienia Konia z tego ośrodka lub (w przypadku, gdyby Koń padł) w wciągu 72 godzin
od śmierci Konia. Obowiązek ten jest odrębny i dodatkowy w stosunku do obowiązków
określonych w Przepisach Weterynaryjnych FEI.
841.

ZATWIERDZONA DOKUMENTACJA WYNIKÓW
Należy przedłożyć zatwierdzoną dokumentację wyników Zawodnika/Konia do
zamieszczenia w bazach danych FEI/paszportach FEI, w zależności od sytuacji.
Narodowa Federacja ponosi ostateczną odpowiedzialność za zatwierdzanie
osiągniętych wyników.

842.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

841.2 Kwalifikacje
842.1.1

Od 1 lipca 2020 r. Zawodnicy i Konie zachowują kwalifikacje na poziom
gwiazdek oraz prawidłowe ukończenia Zawodów, które uzyskali na
dzień 30 czerwca 2020 r. Wymogi kwalifikacyjne dla danego poziomu
gwiazdek na mocy niniejszych Przepisów Rajdowych będą uważane za
spełnione.

842.1.2

Wymogi kwalifikacyjne do Mistrzostw określone w artykule 836 nie
będą miały zastosowania do żadnych Mistrzostw odbywających się w
2020 r, a zatem będą miały zastosowanie dopiero do Mistrzostw
odbywających się po 1 stycznia 2021 r. Procedura kwalifikacji do
Mistrzostw określona w wydaniu Przepisów Rajdowych z 2019 r. (patrz
artykuł 816.3) będzie miała zastosowanie do Mistrzostw
organizowanych w 2020 r. (FEI wyda dokument z wytycznymi, aby
pomóc w wyjaśnieniu kryteriów kwalifikacyjnych na pozostałe
Mistrzostwa w 2020 r.)

842.1.3

Zawodnicy ii Konie, którzy prawidłowo ukończyli CEI 2* lub CEI 3* razem
jako Para po 30 czerwca 2018 r. będą uznani za zakwalifikowanych do
startu jako Para na poziomie CEI 3* przez okres dwóch lat od 1 lipca 2020
r.

842.2 Konsekwencje na mocy artykułu 837: Konsekwencje na mocy artykułu 837
(powtarzające się FTQ i/lub DSQ przy średnich tempach powyżej 20 km/godz.) będą
nakładane tylko w stosunku do wyników uzyskanych po 1 lipca 2020 r.
842.3 Obowiązkowe Okresy Przerwy w Startach
842.3.1

Ewentualne okresy odpoczynku nałożone przed 1 lipca 2020 r. na mocy
poprzednich wydań niniejszych Przepisów Rajdowych muszą być
przestrzegane, a nowe Obowiązkowe Okresy Przerwy w Startach
określone w niniejszych Przepisach Rajdowych nie będą miały na nie
wpływu.

842.3.2

Wszelkie zdarzenia wymienione w tabeli w artykule 839.2, które miały
miejsce w dniu lub po dacie 1 lipca 2020 r. będą powodowały
dodatkowe Obowiązkowe Okresy Przerwy w Startach określone w tym
artykule, z zastrzeżeniem przepisów podanych poniżej:
(a) W przypadku zdarzeń opisanych w artykule 839.2 mających skutki
kumulowane (np. dwa lub więcej FTQ-ME lub trzy lub więcej FTQ-GA
w jednym roku) dodatkowe Obowiązkowe Okresy Przerwy w
Startach będą miały zastosowanie nawet jeżeli jeden lub więcej
takich FTQ w jednym roku miało miejsce przed 1 lipca 2020 r., z
wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie (b) poniżej;
(b) Jeżeli Koń otrzymał oznaczenie FTQ-ME lub FTQ-GA kilka razy w
ciągu roku przed 1 lipca 2020 r. i na mocy poprzednich Przepisów
Rajdowych nie nałożono przedłużonego okresu obowiązkowego
odpoczynku (np. ponieważ FTQ nie następowały kolejno lub nie było
natychmiastowego leczenia inwazyjnego), ale taka liczba FTQ
spowodowałaby dodatkowy OOPS na mocy niniejszych Przepisów
Rajdowych (np. ponieważ warunek kolejności/natychmiastowego
leczenia inwazyjnego nie ma już zastosowania), dodatkowy OOPS na

mocy niniejszych Przepisów Rajdowych nie będzie miał
zastosowania do tych wcześniejszych FTQ, chyba że Koń otrzyma
kolejne FTQ w dniu lub po dacie 1 lipca 2020 r. (Na przykład Koń
został oznaczony jako FTQ-GA trzy razy, ale nie kolejne w ciągu roku
od 1 lipca 2020 r., dodatkowe OOPS na mocy niniejszych Przepisów
Rajdowych nie mają zastosowania. Jednak, jeżeli Koń otrzyma FTOGA ponownie w dniu lub po 1 lipca 2020 r. a nowe FTQ-GA wypadnie
w ciągu tego samego roku co dwa lub więcej FTQ-GA otrzymane
przed 1 lipca 2020 r., wówczas dodatkowy OOPS na mocy niniejszych
Przepisów Rajdowych za trzy lub więcej FTQ-GA będzie miał
zastosowanie).
ROZDZIAŁ VI: ZAPROSZENIA I ZGŁOSZENIA
843.

ZAPROSZENIA

843.1 CEI:
843.1.1

Liczba Zawodników, którzy mogą być przyjęci na Zawody zostanie
określona w Propozycjach Zawodów oraz w oficjalnym zaproszeniu
wysyłanym do Narodowych Federacji.

843.1.2

Liczba osób oficjalnych i Zawodników (czy to startujących indywidualnie
czy też w ramach drużyny) którym KO [Komitet Organizacyjny] zaoferuje
gościnność uzależniona jest od uznania KO.

843.2 CEIO i Mistrzostwa
Propozycje Zawodów oraz oficjalne zaproszenie wysłane do każdej Narodowej
Federacji uczestniczącej w Zawodach muszą określać, że każda drużyna może składać
się z pięciu Zawodników i siedmiu Koni (w tym dwa Konie rezerwowe), niestartującego
Szefa Ekipy oraz Lekarza Weterynarii zarejestrowanego w FEI jako Lekarza Ekipy.
Więcej szczegółów dotyczących drużyny znajduje się w Przepisach Ogólnych FEI.
843.3 Jeździeckie Mistrzostwa Świata [World Equestrian Games – WEG]
843.3.1

Propozycje Zawodów oraz oficjalne zaproszenie wysłane do każdej
Narodowej Federacji uczestniczącej w Jeździeckich Mistrzostwach
Świata muszą określać, że każda drużyna może składać się z czterech
Zawodników i czterech Koni plus Para rezerwowa, niestartującego Szefa
Ekipy oraz Chirurga Weterynarii jako Lekarza Ekipy. Para rezerwowa na
Jeździeckie Mistrzostwa Świata nie może wystartować, jeżeli nie
znajduje się w startującej drużynie.

843.3.2

Narodowe Federacje, które zgłaszają drużynę do Jeździeckich
Mistrzostw Świata nie mogą wysyłać innych Zawodników
indywidualnych, którzy mieliby wystartować w tych Mistrzostwach.

843.3.3

Maksymalna liczba Zawodników indywidualnych na Narodową
Federację wynosi dwa.

843.4 Członkowie Zespołu
Na wszystkich Zawodach KO musi przyjąć minimów dwóch Członków Zespołu na Konia.
843.5 Koszty i przywileje

844.

843.5.1

KO Jeździeckich Mistrzostw Świata pokrywa koszty pobytu Zawodników,
Koni, Członków Zespołu oraz osób oficjalnych drużyny (Szefów Ekip i
Lekarzy Weterynarii) od dnia poprzedzającego Pierwszy Przegląd Koni
(przed Rajdem) aż do dnia po zakończeniu Mistrzostw. Musi być to
opublikowane w Propozycjach Zawodów oraz w oficjalnym zaproszeniu
wysłanym do Narodowych Federacji.

843.5.2

KO Mistrzostw Świata i Mistrzostw Kontynentalnych może pokrywać
koszty podróży i pobytu Zawodników, Koni, Członków Zespołu oraz osób
oficjalnych drużyny (Szefów Ekip i Lekarzy Weterynarii) od dnia
poprzedzającego Pierwszy Przegląd Koni (przed Rajdem) aż do dnia po
zakończeniu Mistrzostw. Musi być to opublikowane w Propozycjach
Zawodów.

ZGŁOSZENIA

844.1 Liczba zgłoszeń
844.1.1

Liczba Koni, które mogą być zgłoszone na Zawody musi być zgodna z
Propozycjami.

844.1.2

Z zastrzeżeniem artykułów 843 i 847 KO nie ma prawa w żadnym
przypadku ograniczać liczby zgłoszeń zakwalifikowanych Zawodników
lub drużyn na Mistrzostwa FEI.

844.2 Narodowe Federacje
844.2.1

Tylko Narodowe Federacje mają prawo zgłaszać Zawodników i ich Konie
na Zawody. Narodowe Federacje mogą zgłaszać tylko Konie i
Zawodników, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne określone w
niniejszych Przepisach Rajdowych i innych obowiązujących Przepisach i
Regulaminach FEI.

844.2.2

KO może nie przyjąć zgłoszeń innych niż otrzymane od Narodowej
Federacji. KO ma obowiązek przyjąć zgłoszenia od Narodowych
Federacji krajów innych niż kraj, w którym mają się odbyć Zawody (tzn.
KO musi przyjąć zgłoszenia Zawodników zagranicznych).

844.2.3

Narodowa Federacja nie może złożyć zgłoszeń ostatecznych dla tych
samych Zawodników, Koni lub Par na Zawody odbywające się w tym
samym terminie. Jeżeli tak uczyni Zawodnik, Koń lub Para (w zależności
od sytuacji) podlegają dyskwalifikacji z Zawodów, w których wezmą
udział.

844.3 Termin zgłoszeń imiennych i ostatecznych
844.3.1

W przypadku Mistrzostw oraz Jeździeckich Mistrzostw Świata:
(a) Zgłoszenia imienne oraz zgłoszenia ostateczne muszą być
dokonywane zgodnie z Przepisami Ogólnymi FEI. Wszystkie Konie
rezerwowe muszą być wymienione w zgłoszeniach imiennych.
(b) Jeżeli Narodowa Federacja wysłała zgłoszenie imienne drużyny po
czym okazało się, że nie będzie w stanie wysłać drużyny, ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym KO.

844.3.2

W przypadku CEI i CEIO:
(a) Nie ma zgłoszeń imiennych;
(b) Zgłoszenia ostateczne muszą dotrzeć do KO przynajmniej cztery dni
przed rozpoczęciem Zawodów. Po wysłaniu zgłoszeń ostatecznych
można dokonać zamiany Koni i Zawodników tylko w wyjątkowych
przypadkach i za wyraźną zgodą KO (patrz artykuł 846).

844.4 Dane podawane w zgłoszeniach:
Zgłoszenia Zawodników i Koni muszą obejmować imię, nazwisko i nazwę, trenera,
numer rejestracyjny FEI (FEI ID) oraz jeżeli ma to zastosowanie, kwalifikacje.
844.5 Konie rezerwowe
844.5.1

W przypadku CEI każdy Zawodnik może przywieźć na Konkurs jednego
Konia rezerwowego pod warunkiem, że KO będzie w stanie zapewnić
stajnie dla tego Konia (musi być to wyraźnie stwierdzone w
Propozycjach Zawodów). Konie rezerwowe muszą być należycie
zgłoszone do Konkursu pod nazwiskiem Zawodnika i jeżeli KO tak ustali,
Zawodnik zobowiązany jest zapłacić drugie wpisowe. Zawodnik może
pokazać oba swoje Konie na Pierwszym Przeglądzie Koni (przed Rajdem)
(pod warunkiem, że Konie są należycie zgłoszone pod jego nazwiskiem).
Jeżeli Koń jest zgłoszony do Konkursu przez więcej niż jednego
Zawodnika będzie musiał przejść Pierwszy Przegląd Koni (przed Rajdem)
tylko raz.

844.5.2

W przypadku CEIO i Mistrzostw każda Narodowa Federacja może wysłać
maksymalną liczbę Koni określoną w Propozycjach Zawodów z listy
zgłoszeń ostatecznych, pod warunkiem, że KO będzie w stanie zapewnić
im stajnie. KO ma obowiązek zezwolić każdej drużynie na maksimum
dwa Konie rezerwowe.

844.5.3

Każdy Zawodnik, inna Osoba Odpowiedzialna i Szef Ekipy (jeżeli ma to
zastosowanie) odpowiada za zorganizowanie należytego nadzoru,
opieki i karmienia ewentualnych(ego) Koni(a) rezerwowych(ego)
obecnych, ale nie biorących udziału w Zawodach.

844.6 Wycofanie i niestawienie się na Zawodach

845.

844.6.1

Zgodnie z artykułem 809.5.3 Zawodnik ma prawo do wycofania
któregokolwiek lub wszystkich swoich Koni z Konkursu, ale nie ma prawa
dodawać Konia wcześniej nie zgłoszonego do tego Konkursu bez zgody
KO i Komisji Sędziowskiej.

844.6.2

Drużyny lub Zawodnicy uwzględnieni w zgłoszeniach ostatecznych,
którzy nie wezmą udziału bez ważnego powodu muszą zostać zgłoszeni
do
Sekretarza
Generalnego
FEI
przez
Sędziego
Zagranicznego/Zagranicznego Delegata Technicznego, który może
wszcząć postępowanie przeciwko nim przed Trybunałem FEI. Start w
innych Zawodach odbywających się w tym samym terminie nie jest
ważnym powodem niewzięcia udziału w Zawodach.

844.6.3

Zawodnicy mają obowiązek zwrócić KO straty finansowe poniesione
przez KO (tzn. stajnie, koszty hotelu) w wyniku spóźnionego wycofania
się lub niepojawienie sią na Zawodach po dacie zgłoszeń ostatecznych.

ZGŁOSZENIE DO STARTU

845.1 Na CEI, niezwłocznie po Pierwszym Przeglądzie Koni (przed Rajdem) każdy Zawodnik
musi zgłosić do Komisji Sędziowskiej na którym Koniu (zgłoszonym pod jego
nazwiskiem) zamierza jechać w Konkursie.
845.2 W przypadku CEIO oraz Mistrzostw Szefowie Ekip mają obowiązek zgłosić na piśmie do
sekretariatu KO (i) nazwiska Zawodników, którzy na pewno wystartują, oraz (ii) nazwy
Koni, na których wystartują ci Zawodnicy, wybranych z listy znajdującej się w
oficjalnych formularzach zgłoszeń. Zgłoszenia do startów przez Szefa Ekipy lub jego
przedstawiciela odbywają się w ciągu godziny do trzech godzin po Pierwszym
Przeglądzie Koni (przed Rajdem), wedle uznania Przewodniczącego Komisji
Sędziowskiej.
846.

ZAMIANA

846.1 Po terminie zgłoszeń ostatecznych:

846.1.1

zamiana Koni i/lub Zawodników możliwa jest za zgodą Narodowej
Federacji oraz KO, przy czym zgody takiej nie można bezzasadnie
odmówić. Wszystkie zmienione Konie i/lub Zawodnicy muszą mieć
prawidłowe kwalifikacje do Zawodów;

846.1.2

zarejestrowany Trener Konia biorącego udział w Konkursie nie może
zostać zmieniony. W przypadku zmiany zarejestrowanego Trenera
zastosowanie ma artykuł 828.3.

846.2 Jeżeli wypadek lub choroba Zawodnika lub Konia w okresie pomiędzy zgłoszeniem do
startu a rozpoczęciem Konkursu uniemożliwi temu Zawodnikowi lub Koniowi start w
Konkursie, można dokonać zamiany maksymalnie na dwie godziny przed rozpoczęciem
Konkursu. Muszą być spełnione następujące warunki: (i) zaświadczenie o stanie
zdrowia od oficjalnie uznanego lekarza medycyny dla Zawodnika lub lekarza
weterynarii/Lekarza Weterynarii Ekipy dla Konia, (ii) zastępujący Zawodnik i/lub Koń
muszą posiadać prawidłowe kwalifikacje do Konkursu, oraz (iii) zgoda
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.
846.3 Zawodnik i/lub Koń mogą zostać zastąpieni tylko przez innego Zawodnika lub Konia lub
przez Parę, która została należycie zgłoszona do Konkursu i pod warunkiem, że Koń
przeszedł Pierwszy Przegląd Koni (przed Rajdem).
847.

MAKSYMALNA LICZBA STARTUJĄCYCH
Na każdych Zawodach maksymalna liczba startujących w Konkursie może wynosić 200
oraz 400 startujących w ciągu jednego dnia, w każdym przypadku pod warunkiem
zapewnienia miejsca na terenie Zawodów oraz odpowiedniego stosunku liczby
Zawodników do liczby Osób Oficjalnych (patrz Aneks 6).

ROZDZIAŁ VII: OSOBY OFICJALNE NA ZAWODACH W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
848.

POWOŁYWANIE OSÓB OFICJALNYCH

848.1 Kryteria dotyczące powoływania, promocji i utrzymania statusu wszystkich rajdowych
Osób Oficjalnych FEI będą regularnie publikowane na stronie internetowej FEI zgodnie
z opublikowanymi kryteriami dotyczącymi edukacji i standardów.
848.2 Powoływanie i liczba Osób Oficjalnych na każdych Zawodach podana została w Aneksie
6. W przypadku łączonych Zawodów krajowych i FEI patrz artykuł 802.6.
848.3 Z wyjątkiem Zagranicznego Delegata Weterynaryjnego oraz Sędziego Zagranicznego,
jeżeli dwie Osoby Oficjalne mają równorzędne kwalifikacje i doświadczenie należy
preferować osobę z kraju, w którym odbywają się Zawody.
848.4 Jeżeli na Zawodach wymagana jest zagraniczna Osoba Oficjalna, taka Zagraniczna
Osoba Oficjalna nie może być obywatelem ani mieszkańcem kraju, w którym odbywają

się Zawody, chyba że mieszka w innej strefie czasowej niż strefa czasowa miejsca
Zawodów.
848.5 Na Zawodach innych niż CEIO i Mistrzostwa, na wniosek zainteresowanej Narodowej
Federacji, FEI może upoważnić sędziego zasiadającego w Komisji Sędziowskiej do
pełnienia funkcji zarówno w Zawodach krajowych jak i Zawodach FEI (co w innym
przypadku byłoby zabronione na mocy Przepisów Ogólnych FEI).
849.

ROTACJA OSÓB OFICJALNYCH

849.1 Dla celów niniejszego artykułu 849 określenie „wymieniona Osoba Oficjalna” obejmuje
wszystkich członków Komisji Sędziowskiej (włącznie z Przewodniczącym Komisji
Sędziowskiej oraz Sędzią Zagranicznym), Delegata Technicznego, Szefa Komisarzy oraz
wszystkich członków Komisji Weterynaryjnej (włącznie z Przewodniczącym Komisji
Weterynaryjnej oraz Zagranicznym Delegatem Weterynaryjnym).
849.2 Jeżeli w danym miejscu odbywają się tylko jedne Zawody w ciągu roku osoba może
pełnić funkcję jako wymieniona Osoba Oficjalna na takich Zawodach nie więcej niż
trzykrotnie w okresie kolejnych pięciu lat.
849.3 Jeżeli w danym miejscu odbywają się więcej niż jedne Zawody w ciągu roku osoba może
pełnić funkcję jako wymieniona Osoba Oficjalna w takim miejscu (a) na nie więcej niż
trzech Zawodach w roku, oraz (b) na nie więcej niż dziewięciu Zawodach łącznie w
okresie kolejnych pięciu lat.
850.

OBOWIĄZKI OSÓB OFICJALNYCH

850.1 Kodeks Postępowania Osób Oficjalnych FEI zamieszczony jest jako załącznik do
Przepisów Ogólnych FEI.
851.

DIETY I WYDATKI OSÓB OFICJALNYCH

851.1 Osoby Oficjalne mają prawo do:
851.1.1

Dzienne diety nie są obowiązkowe na Zawodach FEI. Jeżeli Osobom
Oficjalnym wypłacane są diety nie mogą one przekraczać maksymalnej
kwoty 500 CHF dziennie (lub równowartości w lokalnej walucie).

851.1.2

KO ma obowiązek potwierdzić Osobom Oficjalnym na piśmie (przed
przyjęciem powołania przez takie Osoby Oficjalne) poziom
(ewentualnej) wypłacanej diety oraz liczbę objętych dni (w tym np. dni
podróży, dni Zawodów oraz/lub innych dni, w których wymagana jest
obecność Osób Oficjalnych na Zawodach).

851.1.3

KO zobowiązany jest poinformować czy takie diety podlegają podatkom
pobieranym u źródła lub temu podobnym w kraju, gdzie odbywają się
Zawody.

851.1.4

KO oraz Osoba Oficjalna muszą uzgodnić (przed danymi Zawodami) w
jaki sposób zorganizowana zostanie podróż do i z miejsca Zawodów lub
zwrot kosztów. Organizacja podróży musi być taka, by Osoby Oficjalne
(i) przybyły nie później niż w dniu poprzedzającym Pierwszy Przegląd
Koni (przed Rajdem) (jeżeli odbywa się rano) lub rano w dniu Pierwszego
Przeglądu Koni (przed Rajdem) jeżeli odbywa się po południu, oraz (ii)
miały wystarczająco dużo czasu do wykonania wszystkich obowiązków
na miejscu Zawodów przed wyjazdem z niego. Na CEI 3* oraz
Mistrzostwach Zagraniczny Delegat Weterynaryjny oraz Przewodniczący
Komisji Sędziowskiej muszą być dostępni na miejscu Zawodów
przynajmniej do rana po zakończeniu Zawodów (lub jeżeli Zawody
odbywają się w ciągu nocy, wymienione Osoby Oficjalne muszą być
dostępne przynajmniej przez 12 godzin po zakończeniu rajdu). KO musi
zorganizować i zwrócić koszty noclegów i wyżywienia Osób Oficjalnych
zatwierdzonych i wymienionych w Propozycjach Zawodów na danych
Zawodach (noclegi muszą być zorganizowane przed przyjazdem Osoby
Oficjalnej na dane Zawody).

851.1.5

Wypłata diet oraz zwrot uzgodnionych kosztów zostanie dokonana
dopiero po zakończeniu Zawodów i podpisaniu wszystkich wyników
przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.

851.2 Z zastrzeżeniem artykułu 851.1 Osoby Oficjalne nie mogą otrzymywać żadnych innych
prezentów ani wypłat.
851.3 Ewentualne diety lub zwroty kosztów mogą być dokonywane i organizowane tylko
przez KO, a nie (na przykład) przez jakąkolwiek inną osobę, organizacje, sponsora itp.
852.

DELEGAT TECHNICZNY/GOSPODARZ TORU

852.1 Delegat Techniczny musi zatwierdzić techniczne i administracyjne warunki organizacji
Zawodów, w tym (między innymi) prawidłową procedurę zgłoszeń, badania i przeglądy
Koni, noclegi (dla Koni, Zawodników i Członków Zespołów) oraz obsługę Zawodów
przez komisarzy.
852.2 Przed zatwierdzeniem warunków organizacyjnych Zawodów Delegat Techniczny
sprawuje ogólną kontrolę i ponosi odpowiedzialność za ich organizację. W momencie,
gdy Delegat Techniczny będzie usatysfakcjonowany co do sposobu organizacji
Zawodów zobowiązany jest poinformować o tym Komisję Sędziowską i od tej chwili
ogólna kontrola i odpowiedzialność za przeprowadzenie Zawodów przechodzi na
Komisję Sędziowską. Delegat Techniczny nadal sprawuje nadzór nad Zawodami od
strony technicznej i organizacyjnej aż do ich zakończenia i służy radą i pomocą Komisji
Sędziowskiej, Komisji Weterynaryjnej oraz KO.
852.3 Przed Zawodami i w porozumieniu z Gospodarzem Toru (jeżeli taki został powołany
przez KO) Delegat Techniczny zobowiązany jest sprawdzić i zatwierdzić plan trasy oraz

warunki rajdu w celu ochrony dobrostanu Koni oraz bezpieczeństwa Zawodników,
biorąc pod uwagę poziom Zawodów, stopień trudności trasy oraz utrudniające warunki
pogodowe. Gospodarz Toru jest nadzorowany przez Delegata Technicznego. W
przypadku CEI Delegat Techniczny może być jednocześnie Gospodarzem Toru.
852.4 Delegat Techniczny nadzoruje briefing(i) oraz postępowanie całego personelu
technicznego.
852.5 Delegat Techniczny zgłasza i informuje Komisję Sędziowską o wszystkich aspektach
dotyczących technicznej i administracyjnej organizacji Zawodów oraz w razie potrzeby
służy pomocą, tak by Komisja Sędziowska mogła podejmować odpowiednie decyzje.
853.6 Na CEI, jeżeli Delegat Techniczny posiada odpowiednie kwalifikacje, może być także
członkiem Komisji Sędziowskiej. Na CEI 1* i 2*, jeżeli na Zawody zgłoszono 30 lub mniej
Koni, Delegat Techniczny może (jeżeli ma odpowiednie kwalifikacje) również pełnić
funkcję Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, jeżeli otrzyma na to zgodę FEI.
853.

KOMISJA SĘDZIOWSKA

853.1 Komisja Sędziowska nadzoruje całokształt organizacji utworzonej przez KO w zakresie
kontroli weterynaryjnej, obsługi przez komisarzy oraz pomiaru czasu w trakcie
Zawodów.
853.2 Po zgłoszeniu przez Delegat Technicznego do Komisji Sędziowskiej, że jest on
usatysfakcjonowany co do organizacji Zawodów, Komisja Sędziowska ponosi
odpowiedzialność za całokształt kontroli i sposobu przeprowadzenia Zawodów.
853.3 KO ma obowiązek zapewnić pomoc odpowiedniej liczby innych osób oficjalnych,
komisarzy i lekarzy weterynarii, w zależności od liczby zgłoszeń (patrz Aneks 6).
853.4 Sędzia Zagraniczny lub Przewodniczący Komisji Sędziowskiej (jak wskazano w tabeli
poniżej) musi dostarczyć do FEI raport zawierający informacje określone w Przepisach
Ogólnych FEI w terminie 15 dni od danych Zawodów:
Zawody

Osoba
Oficjalna
odpowiedzialna
za
raportu
CEI
1*
i
2*
oraz Przewodniczący
Mistrzostwa/Igrzyska regionalne Sędziowskiej
CEI 3* i Mistrzostwa
Sędzia Zagraniczny
854.

FEI
złożenie
Komisji

KOMISJA WETERYNARYJNA

854.1 Komisja Weterynaryjna odpowiada za podejmowanie decyzji oraz udzielanie porad
Komisji Sędziowskiej we wszystkich sprawach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i
dobrostanu Koni na Zawodach.

854.2 KO oraz Delegat Techniczny powinni skonsultować się z Przewodniczącym Komisji
Weterynaryjnej oraz Zagranicznym Delegatem Weterynaryjnym tak wcześnie jak to
jest praktycznie możliwe w związku z planowaniem Bramek Weterynaryjnych oraz
innych aspektów bezpieczeństwa Koni na Zawodach.
854.3 Na CEI 1* Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej będzie również odpowiedzialny za
obowiązki zwykle wypełniane przez Zagranicznego Delegata Weterynaryjnego.
855.

SZEF KOMISARZY

855.1 Szef Komisarzy odpowiada za organizację pracy komisarzy przez całe Zawody na całym
Terenie Rozgrywki.
855.2 Szef Komisarz zobowiązany jest zapewnić by bezpieczeństwo w stajniach było
odpowiednie do poziomu Zawodów oraz by w każdej Bramce Weterynaryjnej oraz na
trasie była wystarczająca liczba komisarzy.
855.3 Szef Komisarzy wspomaga KO, Komisję Sędziowską oraz Delegata Technicznego w
zapewnieniu płynnego przebiegu wszystkich zaplanowanych imprez podczas
Zawodów, takich jak ceremonia otwarcia i zamknięcia oraz ewentualne imprezy
oficjalne organizowane podczas Zawodów.
855.4 Szef Komisarzy odpowiada za wszystkie aspekty bezpieczeństwa i dobrostanu
uczestników Zawodów na całym Terenie Rozgrywki.
855.5 Szef Komisarzy ma obowiązek utrzymywać ścisły kontakt z Przewodniczącym Komisji
Sędziowskiej, Delegatem Technicznym oraz Przewodniczącym Komisji Weterynaryjnej,
a KO oraz Delegat Techniczny powinni konsultować się z nim najwcześniej jak to
praktycznie możliwe w zakresie planowania Zawodów.
856.

NIEZALEŻNI DORADCY DS. ORGANIZACJI I NADZORU

856.1 FEI ma prawo powołać Niezależnego Doradcę ds. Organizacji i Nadzoru na wszystkie
Zawody FEI, który będzie obecny na Zawodach i złoży do FEI raport dotyczący (i)
organizacji Konkursów, miejsca Zawodów oraz trasy, (ii) postępowania Osób
Oficjalnych, oraz ((iii) sugerowanych obszarów do udoskonalenia. Niezależni Doradcy
ds. Organizacji i Nadzoru zobowiązani są do złożenia swojego raportu do
Departamentu Rajdów FEI, który na wniosek Komisji Technicznej Rajdów FEI przekaże
raport tej Komisji. Departament Rajdów FEI opublikuje roczny raport podsumowujący
kluczowe ustalenia Doradców ds. Organizacji i Nadzoru (z uwzględnieniem
ewentualnych wymogów poufności). Komisja Techniczna Rajdów FEI weźmie też pod
uwagę ocenę Niezależnych Doradców ds. Organizacji i Nadzoru dotyczącą
postępowania Osób Oficjalnych przy powoływaniu takich Osób Oficjalnych na Zawody.
856.2 FEI będzie powoływała Niezależnych Doradców ds. Organizacji i Nadzoru w następujący
sposób:

856.2.1

powołania muszą być zatwierdzone przez Komisję Techniczną Rajdów
FEI;

856.2.2

FEI może powołać weterynaryjnych i nieweterynaryjnych Niezależnych
Doradców ds. Organizacyjnych i Nadzoru;

856.2.3

Niezależni Doradcy ds. Organizacyjnych i Nadzoru muszą posiadać
kwalifikacje na poziomie minimum 4* Osób Oficjalnych oraz dziesięć lat
aktywnego doświadczenia przy pełnieniu funkcji na Zawodach na danym
poziomie;

856.2.4

Niezależni Doradcy ds. Organizacyjnych i Nadzoru będą powoływani na
okres dwóch lat i mogą być powoływani ponownie bez ograniczeń
kadencji;

856.2.5

Podczas okresu, kiedy dana osoba pełni funkcję Niezależnego Doradcy
ds. Organizacyjnych i Nadzoru nie może przyjmować żadnych innych
funkcji jako Osoba Oficjalna FEI.

856.3 Niezależni Doradcy ds. Organizacyjnych i Nadzoru będą uczestniczyć w Zawodach bez
uprzedzenia, tzn. KO nie może być wcześniej poinformowany o ich obecności.
856.4 FEI pokrywa koszty obecności Niezależnych Doradców ds. Organizacyjnych i Nadzoru
na wybranych Zawodach, włącznie z dietami (zgodnie z obowiązującą polityką FEI) oraz
kosztami (podróż klasą ekonomiczna, noclegi i wyżywienie).
856.5 Niezależni Doradcy ds. Organizacyjnych i Nadzoru nie będą funkcjonowali tak jak Osoby
Oficjalne na Zawodach (ani nie będą za takie uważani), natomiast jeżeli zajdzie taka
potrzeba jako eksperci mogą służyć radą lub pomocą.
856.6 Pełnienie funkcji Niezależnego Doradcy ds. Organizacyjnych i Nadzoru będzie liczone
dla celów utrzymania statusu gwiazdkowego Osoby Oficjalnej FEI.
ROZDZIAŁ VIII: NAGRODY I CEREMONIE DEKORACJI
857.

NAGRODY PIENIĘŻNE I RZECZOWE

857.1 Przyznawanie nagród pieniężnych uregulowane jest w Przepisach Ogólnych FEI.
857.2 Nagroda za ukończenie (np. medal, flots/wstęga, plakietka itp.) musi być przyznana
każdemu Zawodnikowi, który prawidłowo ukończy trasę. Nie ma ustaleń co do
minimalnej wartości takich nagród.
857.3 Wszyscy Zawodnicy startujący w drużynie, która została sklasyfikowana na miejscu
medalowym otrzymują medal drużynowy.
858.

RANKINGI

Rankingi Rajdowe FEI (oraz związane z tym nagrody) prowadzone są zgodnie z
postanowieniami Aneksu 4.
859.

CEREMONIE DEKORACJI

859.1 Komisja Weterynaryjna zobowiązana jest wykluczyć Konia, który jest w złej kondycji
fizycznej z uczestnictwa w ceremonii dekoracji.
859.2 Zawodnicy i inne osoby biorące udział w ceremonii dekoracji zobowiązane są
przestrzegać standardów ubioru określonych w artykule 823.
860.

ODZNAKI HONOROWE
Odznaki honorowe będą przyznawane na następujących zasadach Zawodnikom, którzy
prawidłowo ukończyli Mistrzostwa Świata:
a) Złota Odznaka za trzy prawidłowe ukończenia;
b) Srebrna Odznaka za dwa prawidłowe ukończenia;
c) Brązowa Odznaka za jedno prawidłowe ukończenie.

861.

STATUS ELITARNY ZAWODNIKA

861.1 Zawodnicy spełniający kryteria podane poniżej otrzymają Status Elitarny. Status
Elitarny Zawodnika nie powoduje automatycznej kwalifikacji na jakiekolwiek
Mistrzostwa.
861.2 Juniorzy i Młodzi Jeźdźcy: aby uzyskać Status Elitarny Juniora/Młodego Jeźdźca
Zawodnicy muszą prawidłowo ukończyć minimum dziesięć Konkursów CEI 2* lub
wyżej. Aby utrzymać Status Elitarny Juniora/Młodego Jeźdźca Zawodnicy muszą
prawidłowo ukończyć przynajmniej jedne CEI 2* lub wyżej w każdych dwóch kolejnych
latach.
861.3 Seniorzy: aby uzyskać Status Elitarny Seniora Zawodnicy muszą prawidłowo ukończyć
minimum dziesięć Konkursów CEI 3* na dystansie 160 km. Aby utrzymać Status Elitarny
Seniora Zawodnicy muszą prawidłowo ukończyć przynajmniej jedne CEI 3* 160 km w
każdych dwóch kolejnych latach.
861.4 Zniesienie Statusu Elitarnego: Zawodnicy, którzy otrzymają jakąkolwiek formę
zawieszenia jak zdefiniowano w Przepisach Ogólnych FEI lub popełnią naruszenie
Przepisów Antydopingowych FEI dla Koni oraz Przepisów Kontroli Leków
automatycznie tracą swój Status Elitarny i będą musieli kwalifikować się ponownie
przez ukończenie dziesięciu wymaganych CEI startując (w zależności od sytuacji) albo
od daty nałożenia okresu zawieszenia albo od wejścia w życie decyzji o „szybkiej
ścieżce”.
862.

NAGRODA BEST CONDITION

862.1 KO może zorganizować Nagrodę Best Condition dla każdego Konkursu; otrzymuje ją
Koń który jest w najlepszej formie spośród tych, które uplasowały się w pierwszej
dziesiątce klasyfikacji Koni, które ukończyły Konkurs. Wytyczne FEI dla ustalenia
Nagrody Best Condition zawarte zostały w Aneksie 2. Zawodnicy nie mają obowiązku
zapisywać swoich Koni do Nagrody Best Condition.
862.2 Wszystkie Konie zgłoszone do Nagrody Best Condition podlegają kontroli
antydopingowej/lekowej. Uważane są one za uczestników Zawodów aż do zakończenia
ceremonii dekoracji dla Nagrody Best Condition.
ROZDZIAŁ IX: ZAGADNIENIA DYSCYPLINARNE
863.

PROCEDURA

863.1 Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Przepisów Rajdowych lub innych Przepisów i
Regulaminów FEI będzie rozpatrywane zgodnie z procedurami określonymi w
niniejszych Przepisach Rajdowych lub (jeżeli takich nie ma) zgodnie z procedurami
określonymi w Przepisach Ogólnych FEI lub innych obowiązujących Przepisach i
Regulaminach FEI.
863.2 Sankcje wymienione w niniejszych Przepisach Rajdowych nie są wyczerpujące. Mają
one zastosowanie dodatkowe oprócz innych sankcji określonych w innych
obowiązujących Przepisach i Regulaminach FEI.
864.

PUNKTY KARNE DLA ZAWODNIKA I TRENERA

864.1 Zawodnik i Trener automatycznie otrzymują następującą liczbę punktów karnych za
każde określone poniżej zdarzenie:
Zdarzenie
Nieuzyskanie kwalifikacji - metaboliczne
(FTQ-ME)
Nieuzyskanie kwalifikacji – Poważna
Kontuzja (metaboliczne)
Nieuzyskanie kwalifikacji – Poważna
Kontuzja (mięśniowo-szkieletowe) i/lub
Katastrofalna Kontuzja
Koń uczestniczy w Zawodach FEI lub
krajowych
podczas
obowiązującego
Obowiązkowego Okresu Przerwy w
Startach
Koń nie został pokazany na Przeglądzie
Koni przed opuszczeniem Terenu
Rozgrywki
Niewłaściwe Zachowanie (zgodnie z
definicją w Przepisach Ogólnych FEI)

Punkty karne
10
25
80

100 (zastosowanie będą miały także
dodatkowe kary określone w artykule
839.3.3 i 866.1)
100 (zastosowanie będą miały także
dodatkowe kary określone w artykule
839.3.3 i 866.1)
100 (oraz Karta Niewłaściwego
Zachowania zgodnie z artykułem 865.2;

Niewłaściwe Zachowanie może także
podlegać sankcjom na mocy Przepisów
Ogólnych FEI)
Osoba Odpowiedzialna nie przedstawiła 80
FEI kopii raportu weterynaryjnego z
wyznaczonego/zatwierdzonego ośrodka
referencyjnego zgodnie z artykułem 840.
864.2 Liczba punktów karnych Zawodników i Trenerów kumuluje się przez okres jednego
roku. Punkty karne będą usuwane z ogólnej bieżącej liczby punktów po roku od daty
ich nałożenia.
865.

KARTKI OSTRZEGAWCZE

865.1 Żółta Kartka Ostrzegawcza w Rajdach: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, Szef
Komisarzy lub Delegat Techniczny mogą przyznać Żółtą Kartkę Ostrzegawczą w Rajdach
Osobie Odpowiedzialnej za wykroczenie dotyczące złego traktowania Konia,
nieprzestrzeganie wymogów dotyczących kasku ochronnego lub w innych sytuacjach
opisanych w niniejszych Przepisach Rajdowych. W przypadku Niewłaściwego
Zachowania można przyznać tylko Kartkę za Niewłaściwe Zachowanie. Konsekwencje,
które ponosi osoba, która otrzyma jedną lub więcej Żółtych Kartek Ostrzegawczych w
Rajdach określone zostały w Przepisach Ogólnych FEI.
865.2 Kartka za Niewłaściwe Zachowanie: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, Szef
Komisarzy lub Delegat Techniczny mogą przyznać Kartkę za Niewłaściwe Zachowanie
Zawodnikowi lub Trenerowi za Niewłaściwe Zachowanie, zgodnie z artykułem 864.1.
Kartka za Niewłaściwe Zachowanie powoduje przyznanie 100 punktów karnych,
Dyskwalifikację oraz zawieszenie na okres dwóch miesięcy.
865.3 Powiadomienie: Osoba otrzymująca kartkę ostrzegawczą musi być powiadomiona w
czasie Zawodów, że otrzyma Żółtą Kartkę Ostrzegawczą w Rajdach lub Kartkę za
Niewłaściwe Zachowanie, która zostanie albo wręczona do ręki albo w inny stosowny
sposób. Jeżeli mimo odpowiednich starań osoba nie może zostać powiadomiona
podczas Zawodów musi być powiadomiona na piśmie w terminie 14 dni od Zawodów.
Żółta Kartka Ostrzegawcza w Rajdach lub Kartka za Niewłaściwe Zachowanie może być
przyznana niezależnie od ewentualnych innych sankcji nałożonych zgodnie z
niniejszymi Przepisami Rajdowymi, Przepisami Ogólnymi FEI lub innymi
obowiązującymi Przepisami i Regulaminami.
866.

ZAWIESZENIE

866.1 Jeżeli Zawodnik lub Trener otrzyma 100 lub więcej punktów karnych podlega on/ona
automatycznemu zawieszeniu na okres dwóch miesięcy. Po odbyciu zawieszenia łączna
liczba punktów karnych Zawodnika/Trenera zostanie zmniejszona o 100 punktów.
866.2 Konsekwencje ponoszone w okresie zawieszenia określone zostały w Przepisach
Ogólnych FEI.

866.3 Jeżeli Koń, na którym startuje Zawodnik odniesie Poważną Kontuzję i/lub Katastrofalną
Kontuzję w ciągu jednego roku od tego jak inny Koń dosiadany przez tego Zawodnika
również odniósł Poważną Kontuzję i/lub Katastrofalną Kontuzję, Zawodnik ten podlega
automatycznemu zawieszeniu na okres sześciu miesięcy.
867.

SPRZECIW
Procedura zgłaszania sprzeciwu została określona w Przepisach Ogólnych FEI.

ANEKS 1: DEFINICJE
A.1

Zdefiniowane określenia użyte w niniejszych Przepisach Rajdowych (zaznaczone wielką
literą) posiadają znaczenia nadane im w niniejszym Aneksie 1 lub (jeżeli nie zostały
wymienione w Aneksie 1) mają znaczenia określone w Statucie FEI, Przepisach
Ogólnych FEI, Przepisach Weterynaryjnych FEI lub innych obowiązujących Przepisach i
Regulaminach FEI.

Zawodnik: zgodnie z definicją w artykule 800.4.2
Nagroda Best Condition: nagroda opisana w artykule 862 i w Aneksie 2
Okulary: element ubioru zakładany na głowę Konia z otworami na oczy i uszy, przy czym jeden
lub oba otwory na oczy posiadają osłonkę ograniczającą całą widoczność wstecz ale
pozwalającą na pełną widoczność do przodu.
Katastrofalna Kontuzja: kontuzja, która zdaniem Przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej,
Przewodniczącego Komisji Lekarzy Zawodów raz Zagranicznego Delegata Weterynaryjnego
wymaga natychmiastowej eutanazji lub przyczynia się do śmierci Konia w trakcie Konkursu lub
w wyniku kontuzji odniesionych podczas Konkursu, niezależnie od tego czym zostały
spowodowane. (Procedury w razie wypadku śmiertelnego Konia patrz Artykuł 840, akapit 6
Aneksu 5 oraz Przepisy Weterynaryjne FEI).
CEI : jak opisano w artykułach 802.1.1 oraz 802.2.
CEI O: jak opisano w artykułach 802.1.2 oraz 802.3.
Mistrzostwa: mistrzostwa w Sportowych Rajdach Konnych opisane w artykule 802.4.2.
Para: Para Koń i Zawodnik startująca w Zawodach;
Konkurs: sportowy rajd konny FEI, w którym Zawodnicy zajmują miejsca w zależności od
wyniku i za który przyznawane są nagrody.
Członek Zespołu: osoba wyznaczona i mająca prawo do udzielenia pomocy Parze na Terenie
Rozgrywki;

Zgłoszenia Ostateczne: lista potwierdzonych zgłoszeń Zawodnik/Koń zgłoszona przez
Narodową Federację do startu w Konkursie (w przypadku Mistrzostw oraz Jeździeckich
Mistrzostw Świata FEI Zawodnik/Koń musi być wybrany z listy Zgłoszeń Imiennych).
Dyskwalifikacja: zgodnie z definicją zawartą w artykule 809.5.2.
Status Elitarny Zawodnika: status/uznanie nadane Zawodnikowi spełniającemu kryteria
określone w artykule 861.
Sportowe Rajdy Konne/Rajdy: zgodnie z opisem w Preambule do niniejszych Przepisów
Rajdowych.
Żółta Kartka Ostrzegawcza w Rajdach: jak opisano w artykule 865.1.
Zawody: zgodnie z definicją zawartą w artykule 801. (Zawody mogą obejmować jeden lub
więcej Konkursów).
Nieuzyskanie Kwalifikacji: zgodnie z definicją zawartą w artykule 809.1 oraz bardziej
szczegółowym opisem w Aneksie 3 (kody eliminacyjne).
Kalendarz EFI: kalendarz Zawodów objętych auspicjami FEI dostępny na stronie
https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
Przepisy i Regulaminy FEI: zgodnie z definicją zawartą w artykule 800.1
Teren Rozgrywki: zgodnie z definicją zawartą w artykule 813.
Ostatni Przegląd Koni: obowiązkowy Przegląd Koni, który odbywa się na zakończenie
Konkursu.
Pierwszy Przegląd Koni (przed Rajdem): pierwszy Przegląd Koni, który odbywa się na
rozpoczęcie Konkursu, przed pierwszą Pętlą.
Zagraniczny Delegat Weterynaryjny: zgodnie z definicją zawartą w Przepisach
Weterynaryjnych FEI. Zgodnie z artykułem 854.3, jeżeli nie jest powołany Zagraniczny Delegat
Weterynaryjny rolę tę pełni Pierwszy Delegat Weterynaryjny.
Czas Oczekiwania [po przejściu bramki weterynaryjnej]: zgodnie z opisem zawartym w
artykule 816.8.
Złe Traktowanie Konia: patrz definicja „Złego Traktowania Konia” w Przepisach Ogólnych FEI
oraz w artykule 801 niniejszych Przepisów Rajdowych. (Złe Traktowanie Konia określane jest
także jako „Okrucieństwo wobec Konia”).
Kartka za Niewłaściwe Zachowanie: zgodnie z opisem w artykule 865.2.
Pętla: zgodnie z definicją zawartą w artykule 814.1.

Obowiązkowy Okres Przerwy w Startach (lub OOPS): obowiązkowy okres, podczas którego
Koń nie może startować w żadnych Zawodach krajowych ani FEI, jak opisano w artykule 839.
Zawody Krajowe: sportowe rajdy konne organizowane na poziomie krajowym pod jurysdykcją
Narodowych Federacji.
Zgłoszenia Imienne: lista Zawodników i Koni zgłoszonych przez Narodową Federację do startu
w Konkursie, z których należy wybrać Zgłoszenia Ostateczne i ewentualne zastępstwa.
KO: komitet odpowiedzialny za zorganizowanie Zawodów.
Oficjalny Konkurs Drużynowy: Konkurs drużynowy podczas CE O.
Odcinek: zgodnie z definicją zawartą w artykule 815.
Poważna Kontuzja: poważna kontuzja Konia może być sklasyfikowana jako mięśniowoszkieletowa lub metaboliczna.
Poważne Kontuzje mięśniowo-szkieletowe obejmują między innymi złamania,
poważne uszkodzenia ścięgien lub więzadeł lub kontuzje mięśni, które uniemożliwiają
normalne poruszanie się. Koń, który nie obciąża nogi nawet jeżeli przyczyna jest
niezdiagnozowana musi być sklasyfikowany jako przypadek Poważnej Kontuzji
(mięśniowo-szkieletowej).
Poważne Kontuzje metaboliczne obejmują wszystkie przypadki wymagające pilnego
leczenia lub takie, których nie można całkowicie wyleczyć na drodze interwencji
medycznej na miejscu Zawodów, a (w wyniku głosowania przy większości 2/3 głosów)
zdaniem Przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej, Przewodniczącego Komisji
Lekarzy Zawodów oraz Zagranicznego Delegata Weterynaryjnego Koń wymaga dalszej
oceny i kontynuowania odpowiedniej opieki weterynaryjnej po Konkursie. Przypadki
obejmują między innymi kolkę, ostrą niewydolność nerek, miopatię, zapaść Konia
[collapse], udar cieplny oraz inne stany metaboliczne, które mogą mieć negatywny
wpływ na zdrowie i dobrostan Konia. Jeżeli stan wymaga rozważenia skierowania Konia
dalej musi być uznany za Poważną Kontuzję (metaboliczną).
Trener: zgodnie z definicją zawartą w artykule 800.4.1.
Bramka Weterynaryjna: zgodnie z definicją zawartą w artykule 813.1.3.
Teren Badania: zgodnie z definicją zawartą w artykule 816.3.
A.2

W niniejszych Przepisach Rajdowych, jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej:

A.2.1 słowa odnoszące się do jednego rodzaju będą obejmowały pozostałe rodzaje;

A.2.2 słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą a słowa w liczbie mnogiej obejmują
liczbę pojedynczą;
A.2.3 odniesienia do artykułów i Aneksów są odniesieniami do artykułów i Aneksów do
niniejszych Przepisów; odniesienia do „akapitów” są odniesieniami do postanowień
Aneksów.
A.2.4 odniesienia do postanowienia w przepisie lub regulaminie obejmują wszelkie
modyfikacje i postanowienia późniejsze każdorazowo poczynione lub wydane;
A.2.5 odniesienia do aktów prawnych obejmują wszelkie modyfikacje i rewizje aktów
prawnych, które weszły w życie zastępując takie akty prawne, oraz wszelkie
rozporządzenia, dekrety i inne instrumenty każdorazowo poczynione lub wydane na
mocy takiego aktu prawnego;
A.2.6 odniesienia do umowy obejmują taką umowę wraz z każdorazowymi modyfikacjami,
uzupełnieniami, nowacjami i umowami ją zastępującymi;
A.2.7 wyrażenia „pisemne” i „na piśmie” obejmują faks i e-mail;
A.2.8 wyrażenie „może” oznacza „według własnego uznania danej osoby”, natomiast
wyrażenie „nie może” oznacza zakaz;
A.2.9 odniesienie do osoby oznacza osoby fizyczne, podmioty prawne oraz organizacje
(niezależnie od tego, czy posiadają one osobowość prawną) oraz obejmuje także
osobistych przedstawicieli prawnych, następców i dozwolonych agentów takiej osoby;
A.2.10 odniesienie do „dnia” oznacza dzień tygodnia i nie ogranicza się do dni roboczych, a
wyrażenie „jeden dzień” lub „pojedynczy dzień” oznacza okres kolejnych 24 godzin
(aby rajd był zakończony w jeden – lub pojedynczy – dzień nie może być żadnych
przerw pomiędzy startem a finiszem rajdu w okresie 24 godzin).
A.2.11 wyrażenie Greenwich Mean Time (GMT) oznacza czas Greenwich;
A.2.12 tytuły oraz spisy treści zamieszczone zostały tylko na potrzeby odniesień i nie mają
wpływu na prawidłową interpretację i zastosowanie danych Przepisów i Regulaminów;
oraz
A.2.13 wyrazy następujące po wyrażeniach „w tym”, „włącznie”, „w szczególności”, „takie jak”
oraz „na przykład” lub temu podobne będą interpretowane jako ilustracyjne i nie będą
ograniczały sensu słów, opisów, definicji, wyrażeń lub określeń je poprzedzających.
A.3

W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Przepisami Rajdowymi a Statutem
FEI, Statut FEI będzie miał znaczenie rozstrzygające. Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono
inaczej, w przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Przepisami Rajdowymi a
Przepisami Ogólnymi FEI, Przepisy FEI będą miały znaczenie rozstrzygające.

ANEKS 2: WYTYCZNE FEI DO NAGRODY BEST CONDITION
KO może skorzystać z następujących wytycznych do Nagrody Best Condition (jeżeli ma zostać
przyznana przez KO).
1. Nagroda Best Condition zostanie rozstrzygnięta w dniu (lub ostatniego dnia) Konkursu
przez komisję składającą się z trzech członków (w tym przewodniczącego), w tym (i)
dwóch Oficjalnych Lekarzy Weterynarii oraz jednego Sędziego, lub (ii) trzech
Oficjalnych Lekarzy Weterynarii, wybranych przez Przewodniczącego Komisji
Weterynaryjnej. Kryteria zastosowane do nagrody muszą być ogłoszone przed
rozpoczęciem oceny.
2. Tylko Konie sklasyfikowane w pierwszej dziesiątce mogą uczestniczyć w Konkursie o
Nagrodę Best Condition pod warunkiem, że ukończyły Konkurs prawidłowo w czasie o
określony procent dłuższym niż czas zwycięzcy (procent ten określa Komisja
Sędziowska).
3. Procedura oceny Koni do Nagrody Best Condition przedstawia się następująco:
3.1

Etap pierwszy: przed ewentualnym badaniem pod siodłem Koń zostanie
oceniony w ręku pod kątem ruchu, parametrów metabolicznych oraz urazów
powierzchniowych;

3.2

Etap drugi: jeżeli nie zostanie wyeliminowany w pierwszym etapie Koń musi
przekłusować w ręku 40 m tam i z powrotem, a następnie po ósemce;

3.3

Etap trzeci (opcjonalnie): Nagroda Best Condition może obejmować etap pod
siodłem. Jeżeli jest on przewidziany i jeżeli Koń nie został wyeliminowany na
poprzednich etapach Zawodnik będzie musiał pokazać swoje umiejętności
jeździeckie, zgodnie z instrukcjami przewodniczącego komisji Nagrody Best
Condition, wykonując program dowolny według własnego wyboru. Celem tego
pokazu jest zademonstrowanie stanu zdrowia Konia, w tym jego kondycji,
gibkości i chęci do startu. Taki dowolny pokaz jazdy konnej nie może
przekroczyć pięciu minut.

3.4

Jeżeli komisja uzna, że Koń ma nieregularny ruch, nie jest w stanie dokończyć
kłusa z powodu braku impulsu lub zmęczenia lub nie spełnia kryteriów
metabolicznych, Koń zostanie wyeliminowany z rywalizacji o Nagrodę Best
Condition.

4. Punktacja podzielona jest na cztery części z taką samą liczbą punktów (100 punktów za
każdą cześć).
4.1

Część pierwsza: punkty przyznawane są w oparciu o miejsce Konia w stosunku
do Konia, który ukończył Konkurs jako pierwszy.

4.2

Część druga: punkty przyznawane są w oparciu o czas regeneracji Konia na
każdym Odcinku z wyjątkiem mety. Czas regeneracji to czas pomiędzy
ukończeniem Pętli przez Zawodnika a przedstawieniem Konia do Przeglądu
Koni (dla uniknięcia wątpliwości, Koń musi przejść przegląd, aby odcinek został
uznany za ukończony);

4.3

Część 3: punkty przyznawane są na podstawie wyników Konia na przeglądzie
weterynaryjnym (odbywającym się w ramach Nagrody Best Condition) w
następujący sposób:

Test skórny

Czas kapilarny

Błony śluzowe

Perystaltyka jelit

1

10

1 do 2

10

A

10

normalne

10

2

7,5

2 do 3

7,5

B

7,5

7,5

3

5

3 do 4

5

C

5

4

2,5

4 do 5

2,5

D

2,5

lekko
zmniejszone
średnio
zmniejszone
poważnie
zmniejszone
Punkty

Punkty

Punkty

4.4

Punkty

5
2,5

Urazy
powierzchniowe
brak
10
zmian
lekkie
7,5
zmiany
średnie
5
zmiany
poważne eliminacja
zmiany
Punkty

Część 4: ta część jest opcjonalna. Punkty przyznawane są przez odjęcie wagi
Zawodnika badanego od wagi najcięższego Zawodnika, którego Koń jest brany
pod uwagę do Nagrody Best Condition. Punktacja otrzymywana jest przez
odjęcie tej różnicy od 100.

5. Koń, który po dodaniu wszystkich punktów z czterech powyższych części otrzymał
najwięcej punktów zostanie ogłoszony zdobywcą Nagrody Best Condition.
ANEKS 3: KODY ELIMINACYJNE
WD:

wycofany [Withdrawn]
Para nie pojawiła się na Zawodach;
Para decyduje się nie wystartować w Konkursie podczas lub przed Pierwszym
Przeglądem Koni (przed Rajdem) zgodnie z artykułem 809.5.3.
RET: rezygnacja [Retired]
Para postanawia nie kontynuować Konkursu zgodnie z artykułem 809.5.4.
DSQ: dyskwalifikacja [Disqualified]
Para podlega Dyskwalifikacji na mocy artykułu 809.5.2;
przyczyna Dyskwalifikacji musi być przekazana do FEI w oficjalnych wynikach
oraz raportach. Przyczyna Dyskwalifikacji zostanie zweryfikowana z
odpowiednimi Osobami Oficjalnymi;
Koń może zostać zdyskwalifikowany oraz oznaczony jako Niezakwalifikowany z
przyczyn weterynaryjnych lub innych (patrz lista w punkcie FTQ poniżej)
FNR: ukończył niesklasyfikowany [Finished not Ranked]
FNR oznacza, że Para ukończyła (lub uważa się, że ukończyła) Konkurs (włącznie
ze wszystkimi Przeglądami Koni) ale nie została ujęta w klasyfikacji końcowej
(patrz artykuł 820.2 dotyczący błędu na trasie).

-

Para może zostać oznaczona jako FNR za zgodą Przewodniczącego Komisji
Sędziowskiej i/lub Delegata Technicznego. Osoby Oficjalne muszą przedstawić
przyczyny oznaczenia FNR.
Jeżeli oprócz oznaczenia FNR Para otrzyma zaświadczenie o ukończeniu od
Osób Oficjalnych na Zawodach, Konkurs zostanie uwzględniony jako
„prawidłowo ukończony” dla celów kwalifikacji.
FTQ: nieuzyskanie kwalifikacji [Failed to Qualify]
Oznaczeniu FTQ musi towarzyszyć jeden z dodatkowych kodów podanych poniżej:
SP: [Speed] tempo (nieprzestrzeganie ewentualnie obowiązującego
ograniczenia prędkości)
GA: [Gait] nieregularny ruch
ME: [Metabolic] metaboliczne
MI: [Minor Injury] mała kontuzja (tzn. niewielki ból, rana itp.)
SI-MUSCU: [Serious Injury (muscoskeletal injury)] poważna kontuzja,
mięśniowo-szkieletowa
SI-META: [Serious Injury (metabolic injury)] poważna kontuzja – metaboliczna
CI: [Catastrophic Injury] kontuzja katastrofalna
OT: [Out of Time] przekroczona norma czasu (nieukończenie Pętli w
wyznaczonym czasie, ale przejście Przeglądu Koni po tej Pętli)
FTC: [Failure to Complete] nieukończenie (nieukończenie Pętli, ale przejście
Przeglądu Koni po tej Pętli). Osoby Oficjalne mają obowiązek podać przyczyny
oznaczenia FTC oraz wyjaśnienie co się Parze wydarzyło.
Powyższe kody FTQ mogą być kumulowane jak pokazano w tabeli poniżej:
kod nr 1
SP
GA
ME
MI
SI-MUSCU
SI-META
CI
OT
FTC

kod nr 2

+

SP
GA
ME
MI

kod nr 3

+ SP

ANEKS 4: OGÓLNOŚWIATOWE RANKINGI RAJDOWE FEI
Skala punktacji dla obliczania rankingów rajdowych została podana poniżej.
Dla każdej listy rankingowej Zawodnik otrzymuje punkty w zależności od miejsca, które zajął
w różnych Zwodach jak opisano w tabeli poniżej (punkty za CEIO są takie same jak za
poziomy gwiazdkowe CEI).

Miejsce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
do

Jeździeckie
Mistrzostwa
Świata
[WEG/WEC],
Mistrzostwa
Świata
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
5

Mistrzostwa
Kontynentalne

CEI 3*

CEI 2*

160
156
152
148
144
140
136
132
128
124

120
117
114
111
108
105
102
99
96
93

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

CEI
1*
Mistrzostwa
Regionalne /
Igrzyska
Regionalne
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

4

3

2

1

/

Obliczanie rankingów:
Ranking ustalany jest z uwzględnieniem wszystkich wyników Zawodnika, Pary lub Konia (w
zależności od rankingu). Rankingi ustalane są na okres czasu od 1 stycznia do 31 grudnia
danego roku kalendarzowego.
Aby Zawodnik zdobył 100% dostępnych punktów rankingowych za Zawody w danym CEI musi
wystartować minimum pięciu Zawodników. Jeżeli w CEI startuje mniej niż pięciu Zawodników,
startujący Zawodnicy będą mogli zdobyć tylko 50% punktów rankingowych, które w innym
przypadku byłyby dostępne.

Na koniec roku kalendarzowego Zawodnicy, którzy nie dopuścili się naruszenia EADCMR
[Equine Anti-Doping and Medical Control Rules – Przepisy Anty-dopingowe i Kontroli Leków
Koni], nie otrzymali Punktów Karnych, Żółtej Kartki Ostrzegawczej w Rajdach oraz/lub Kartki
za Niewłaściwe Zachowanie w danym roku kalendarzowym otrzymają następujące punkty
premiowe do rankingu:
*Brak naruszenia EADCMR
250 punktów
Brak Punktów Karnych
200 punktów
Brak Żółtej Kartki Ostrzegawczej w Rajdach 150 punktów
Brak Kartki za Niewłaściwe Zachowanie
150 punktów
*Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ciągu danego roku kalendarzowego ma miejsce
naruszenie EADCMR ale postanowienie potwierdzające takie naruszenie zostanie wydane
dopiero w następnym roku kalendarzowym (lub w przypadku postępowania
administracyjnego PR [Person Responsible – Osoba Odpowiedzialna] przyjmie obowiązujące
sankcje dopiero w następnym roku kalendarzowym) Zawodnik nie otrzyma punktów
premiowych za „brak naruszenia EADCMR” za rok kalendarzowy, w którym postanowienie
takie zostanie wydane (lub w przypadku postępowania administracyjnego w roku
kalendarzowym, w którym PR przyjmie sankcje) oraz za ewentualny rok kalendarzowy, w

którym odbywa okres kary. Na przykład, jeżeli Zawodnik dopuszcza się naruszenia EADCMR w
listopadzie 2020 r. ale Trybunał FEI wyda prawomocne postanowienie potwierdzające takie
naruszenie dopiero w marcu 2021 r., Zawodnik ma prawo otrzymać punktu premiowe za „brak
naruszenia EADCMR” za 2020 r. ale nie za rok 2021.
Rankingowe punkty premiowe przyznawane są na zasadzie kumulacji. Zawodnik może uzyskać
maksymalnie 750 punktów premiowych do rankingu.
Nagrody pieniężne i rzeczowe dla Zawodników w Ogólnoświatowym Otwartym Rankingu
Rajdowym Zawodników oraz Ogólnoświatowym Rankingu Rajdowym Młodych Jeźdźców.
Nagrody pieniężne (jeżeli występują) będą przyznawane w sposób następujący:
1 miejsce: 50%
2 miejsce: 30%
3 miejsce: 20%
Nagrody rzeczowe:
Każdy z Zawodników, którzy uzyskali miejsca 1, 2 i 3 otrzyma (i) medal FEI lub puchar, oraz (ii)
dyplom.
Zawodnicy, którzy uzyskali miejsca od 4 do 10 otrzymają dyplom uznania.
Nagrody pieniężne i rzeczowe dla Koni w Ogólnoświatowym Otwartym Rankingu Rajdowym
Koni oraz Ogólnoświatowym Rajdowym Rankingu Koni Młodych Jeźdźców.
Nagrody rzeczowe:
Koń zajmujący 1 miejsce: puchar i dyplom
Konie zajmujące miejsca od 2 do 10: dyplomy uznania
Nagrody pieniężne i rzeczowe dla Par w Ogólnoświatowym Otwartym Rankingu Rajdowym
oraz Ogólnoświatowym Rajdowym Rankingu Młodych Jeźdźców dla Par.
Nagrody rzeczowe:
Koń zajmujący 1 miejsce: puchar i dyplom
Konie zajmujące miejsca od 2 do 10: dyplomy uznania

ANEKS 5: PRZEGLĄDY KONI, BADANIA, KONTROLA LECZENIA
CZĘŚĆ A: KONTROLA WETERYNARYJNA
1.

Komisja Weterynaryjna i dobrostan Konia

1.1

Zgodnie z artykułem 854.1 Komisja Weterynaryjna odpowiedzialna jest za
podejmowanie decyzji oraz służenie radą Komisji Sędziowskiej we wszystkich sprawach
dotyczących zdrowa, bezpieczeństwa i dobrostanu Koni podczas Zawodów.

1.2

Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszelkie decyzje, które muszą być podejmowane
przez komisję trzech Lekarzy Weterynarii podejmowane są większością głosów. Jeżeli
komisja taka ma podjąć decyzję czy Koń powinien otrzymać oznaczenie „Nieuzyskanie
Kwalifikacji”, każdy z trzech Lekarzy Weterynarii niezależnie (bez porozumiewania się
ze sobą nawzajem) zapisuje swoją decyzję na poufnej kartce do głosowania
(oznaczonej przeszedł lub nie przeszedł) i przekazuje ją bezpośrednio członkowi Komisji
Sędziowskiej.

1.3

Komisja Sędziowska podejmuje decyzje dotyczące dobrostanu Koni na podstawie
decyzji i rady Komisji Weterynaryjnej. Wszelkie decyzje Komisji Weterynaryjnej lub
Komisji Sędziowskiej podjęte w wyniku bezpośredniej rady Komisji Weterynaryjnej są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

1.4

Jeżeli Komisja Sędziowska przyzna Koniowi oznaczenie „Nieuzyskanie Kwalifikacji”
musi sporządzić uzasadnienie, które musi być udokumentowane zgodnie z akapitem
3.1 i 3.4(c) poniżej.

2.

Zagraniczny Delegat Weterynaryjny / Główny Delegat Weterynaryjny
Zgodnie z artykułem 854.3, jeżeli na Zawody nie został powołany Zagraniczny Delegat
Weterynaryjny, rolę tę spełnia Główny Delegat Weterynaryjny.

3.

Dokumentacja Koni

3.1

Na każdych Zawodach przed Pierwszym Przeglądem Koni (przed Rajdem) dla każdego
Konia musi być wystawiona indywidualna Karta Weterynaryjna i musi być ona
wypełniana na każdym kolejnym Przeglądzie Koni. Karty Weterynaryjne mogą być w
formie papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem, że wykorzystywane mogą być
tylko formularze papierowe/elektroniczne FEI, natomiast jeżeli KO postanowi
skorzystać z formatu elektronicznego musi to określić w Propozycjach Zawodów.

3.2

Wszelkie istotne informacje wymagane na Przeglądach Koni (patrz akapit 9.2) oraz
ewentualne inne szczegóły z innych przeglądów/badań weterynaryjnych lub
wymagane na mocy niniejszego Aneksu 5 lub Przepisów Weterynaryjnych muszą być
wpisywane do takiej Karty Weterynaryjnej dla każdej Pary i musza być dostępne na
wszystkich kolejnych przeglądach i badaniach.

3.3

Zawodnicy mają prawo zobaczyć i skopiować dokumentację dotyczącą ich Koni
niezwłocznie po każdym Przeglądzie Koni:

3.4

Po każdych Zawodach:
(a) informacje dotyczące ukończonego przez Konia dystansu do najbliższej Bramki
Weterynaryjnej, przyczyny braku klasyfikacji (metaboliczne, nieregularność
chodów lub jedno i drugie), leczenie na miejscu Zawodów, skierowanie na
hospitalizację, Obowiązkowe Okresy Przerwy w Startach oraz ewentualne inne
uwagi, które zdaniem Komisji Weterynaryjnej niezbędne są dla ochrony
bezpieczeństwa i dobrostanu Konia w przyszłości, muszą być odnotowane w Karcie
Weterynaryjnej;
(b) wszystkie Karty Weterynaryjne muszą być wysłane do Departamentu Weterynarii
FEI w formie elektronicznej w ciągu 72 godzin od Końca Zawodów, ale kopie mogą
być zachowane przez KO (jeżeli na Zawodach używane są karty papierowe muszą
zostać zeskanowane lub sfotografowane lub też informacje w nich zawarte muszą
zostać ręcznie wprowadzone do formatu elektronicznego, np. w Wordzie); oraz
(c) Raport Weterynaryjny z Zawodów musi być wysłany do Departamentu
Weterynaryjnego FEI w formie elektronicznej zgodnie z Przepisami
Weterynaryjnymi FEI oraz ewentualnymi innymi wymogami sprawozdawczości
określonymi w Przepisach Weterynaryjnych FEI. Raport ten musi obejmować
informacje dotyczące ewentualnych kontuzji lub chorób oraz leczenia
zastosowanego w przypadku takich kontuzji/chorób.

3.5

W oficjalnej dokumentacji wpisów może dokonywać tylko Komisja Weterynaryjna i/lub
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej.

4.

Nadzór weterynaryjny na Zawodach.
Aby upewnić się, że Konie mają wystarczający odpoczynek pomiędzy podróżą a
Konkursem oraz zapewnić adekwatny nadzór weterynaryjny przed i po rajdzie, na
wszystkich CEI 2*, CEI 3* oraz Mistrzostwach, według uznania Komisji Weterynaryjnej,
wszystkie startujące Konie muszą znajdować się na terenie stajni na Zawodach pod
nadzorem weterynaryjnym (Przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej, Zagranicznego
Delegata Weterynaryjnego, członka Komisji Weterynaryjnej i/lub Lekarza Zawodów)
przez (i) minimum osiem godzin przed Pierwszym Przeglądem Koni (przed Rajdem) (z
zastrzeżeniem opublikowanej godziny zamknięcia stajni) oraz (ii) minimum osiem
godzin po planowanej godzinie zakończenia Konkursu. Jeżeli Koń nie ukończył
wszystkich Odcinków Konkursu Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej, Zagraniczny
Delegat Weterynaryjny oraz Przewodniczący Komisji Sędziowskiej może zezwolić na
wcześniejsze zwolnienie Konia.

5.

Obsługa weterynaryjna i dalsza opieka

5.1

Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej lub Zagraniczny Delegat Weterynaryjny
zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej opieki [ambulatoryjnej] oraz obsługi
weterynaryjnej zgodnie z postanowieniami Przepisów Weterynaryjnych FEI. Na
Mistrzostwach na miejscu Zawodów musi być zapewniony triage oraz możliwość
leczenia nagłych przypadków, należy także zorganizować współpracę z wyznaczonym
ośrodkiem referencyjnym, gdzie Konie w razie potrzeby będą kierowane na dalszą
diagnostykę i leczenie. Ustalenia takie muszą być zapisane w Propozycjach Zawodów i
zatwierdzone przez Delegata Technicznego we współpracy z Przewodniczącym Komisji
Weterynaryjnej oraz Zagranicznym Delegatem Weterynaryjnym przed Badaniem po
Przyjeździe.

5.2

Po Pierwszym Przeglądzie Koni (przed Rajdem) Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej
oraz Zagraniczny Delegat Weterynaryjny po konsultacji z Komisją Sędziowską mogą
zalecić zmiany w organizacji leczenia, w tym w rozmieszczeniu członków Komisji
Weterynaryjnej lub harmonogramie ich dostępności, aby pomóc w miejscu leczenia lub
opieki. Organizacja taka musi określać Lekarza(y) Zawodów, a w grupie leczących musi
znajdować się Lekarz Weterynarii mający prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii na danym obszarze geograficznym.

6.

Śmierć Konia

6.1

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Koń padnie na Zawodach, Zagraniczny Delegat
Weterynaryjny ma obowiązek dopilnować wypełnienia procedur określonych w
Przepisach Weterynaryjnych FEI.

6.2

Jeżeli Koń, który startował w Zawodach, padnie z jakiegokolwiek powodu związanego
z udziałem w tych Zawodach (w tym jeżeli Koń dozna Katastrofalnej Kontuzji lub
Poważnej Kontuzji wymagającej skierowania do wyznaczonego ośrodka
referencyjnego), zgodnie z Przepisami Weterynaryjnymi FEI Osoba Odpowiedzialna
(zgodnie z definicją zawartą w Przepisach Ogólnych FEI) oraz Narodowa Federacja,
której Koń podlega mają obowiązek powiadomić Departament Weterynaryjny FEI, oraz
przeprowadzić procedury określone w artykule 840 Przepisów Rajdowych oraz w
Przepisach Weterynaryjnych FEI.

CZĘŚĆ B: PRZEGLĄDY I BADANIA KONI
7.

Badanie po Przyjeździe

7.1

Badanie po Przyjeździe musi być wykonane na wszystkich Zawodach FEI i odbywać się
na wyznaczonym miejscu do Badania po Przyjeździe, jak opisano w Przepisach
Weterynaryjnych FEI. Zagraniczny Delegat Weterynaryjny (lub osoba przez niego
wyznaczona, która musi być Lekarzem Weterynarii FEI) musi zbadać wszystkie Konie
przyjeżdżające na miejsce Zawodów oraz zebrać ich paszporty FEI zanim pozwoli im na
wejście do stajni.

(a) na CEI Badanie po Przyjeździe może zostać połączone z Pierwszym Przeglądem Koni
(przed Rajdem) ale (ze względu na bezpieczeństwo biologiczne) Konie nie mogą
wejść do stajni Zawodów przed zakończeniem tego badania.
(b) na CEIO i Mistrzostwach Badanie po Przyjeździe oraz Pierwszy Przegląd Koni (przed
Rajdem) muszą odbywać się oddzielnie i na tyle wcześnie, aby umożliwić izolację
wątpliwych Koni i osób z nimi podróżujących do chwili rozstrzygnięcia kwestii lub
wątpliwości zdrowotnych. W tym celu KO musi zapewnić odpowiednie możliwości
izolacji.
7.2

Podczas Badania po Przyjeździe członek Komisji Weterynaryjnej:
(a) weryfikuje tożsamość Konia na podstawie paszportu FEI korzystając z diagramu,
opisu oraz numeru mikroczipu (jeżeli jest);
(b) sprawdza, czy Koń został zaszczepiony na grypę końską zgodnie z Przepisami
Weterynaryjnymi FEI;
(c) sprawdza, czy wszystkie dane dotyczące tożsamości Konia, dokumentacja
szczepień oraz innych wymogów zdrowotnych zostały prawidłowo zapisane w
paszporcie Konia;
(d) upewnia się, że Koń nie ma objawów klinicznych choroby zakaźnej. Może to
obejmować badanie kliniczne z oceną pracy serca, oddechu, temperatury ciała oraz
innych parametrów klinicznych; oraz
(e) dokonuje badania palpacyjnego kończyn i/lub ciała tylko jeżeli powstanie
wątpliwość lub podejrzenie kontuzji bądź choroby podczas podróży.

7.3

Po Badaniu po Przyjeździe Koń uznany za niezdolnego do startu musi być zgłoszony do
Komisji Sędziowskiej przed Pierwszym Przeglądem Koni (przed Rajdem). Komisja
Weterynaryjna/Zagraniczny Delegat Weterynaryjny zobowiązani są omówić sprawę z
Komisją Sędziowską, a Komisja Sędziowska (jeżeli uzna to za konieczne) może usunąć
Konia z Konkursu przed Pierwszym Przeglądem Koni (przed Rajdem).

7.4

Konie niezaszczepione przeciwko grypie końskiej zgodnie z wymogami Przepisów
Weterynaryjnych FEI lub takie, których status szczepień nie może być potwierdzony
(np. nieokazanie paszportu FEI) nie mogą otrzymać pozwolenia na wejście do stajni
Zawodów i muszą przebywać w izolatce.

7.5

Konie, które mają jakiekolwiek objawy kliniczne chorób niezakaźnych lub kontuzje
muszą być zgłoszone do Komisji Weterynaryjnej/Zagranicznego Delegata
Weterynaryjnego tak szybko jak to możliwe.

7.6

Konie muszą być umieszczone w izolatce jeżeli wykazują jakiekolwiek objawy chorób
zakaźnych lub miały kontakt z innymi Końmi, które wykazują objawy chorób zakaźnych.
Konie te nie mogą otrzymać pozwolenia na wejście do stajni Zawodów i muszą

przebywać w izolatce do wyzdrowienia lub do podjęcia innych środków
organizacyjnych.
7.7

Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa biologicznego muszą być
niezwłocznie zgłaszane do Komisji Weterynaryjnej/Zagranicznego Delegata
Weterynaryjnego.

8.

Przeglądy Koni

8.1

Po Badaniu po Przyjeździe wszystkie Przeglądy Koni podczas Konkursu muszą być
przeprowadzane przez Komisję Weterynaryjną według tego samego schematu. Jeżeli
planowane są jakiekolwiek zmiany w sposobie przeprowadzenia Przeglądu Koni
Komisja Sędziowska musi to ogłosić przed Konkursem lub musi być to zamieszczone w
Propozycjach Zawodów.

8.2

Pierwszy Przegląd Koni (przed Rajdem): Pierwszy Przegląd Koni (przed Rajdem)
odbywa się w dniu poprzedzającym lub wcześnie w dniu rozpoczęcia pierwszej Pętli
rajdu.

8.3

Przeglądy Koni na każdej Bramce Weterynaryjnej: Przeglądy Koni odbywają się na
Terenie Badań Bramki Weterynaryjnej na zakończenie każdej Pętli.

8.4

Obowiązkowe Re-inspekcje: Komisja Weterynaryjna, po konsultacji z Komisją
Sędziowską, może zobowiązać wszystkie Konie w Konkursie (lub wszystkie Konie
spełniające określone kryteria, patrz np. artykuł 816.6.5) do przejścia obowiązkowych
re-inspekcji na określonych Bramkach Weterynaryjnych. Obowiązkowe re-inspekcje
będą przeprowadzane podczas ostatnich 15 minut Czasu Odpoczynku Pary na danej
Bramce Weterynaryjnej.

8.5

Re-inspekcje na Żądanie: każdy członek Komisji Weterynaryjnej może poprosić
Zawodnika o pokazanie Konia na re-inspekcji na dowolnej Bramce Weterynaryjnej,
jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Konia. Re-inspekcje na żądanie lekarza
weterynarii będą przeprowadzane podczas ostatnich 15 minut Czasu Odpoczynku Pary
na danej Bramce Weterynaryjnej.

8.6

Ostatni Przegląd Koni: Ostatni Przegląd Koni odbywa się po przekroczeniu przez Konia
linii mety rajdu.

8.7

Kontrola weterynaryjna w przypadku widocznego krwawienia:
Jeżeli podczas Przeglądu Koni na Koniu widać krew Koń musi zostać zbadany przez
komisję trzech Lekarzy Weterynarii. Jeżeli komisja Lekarzy Weterynarii ustali (i) że Koń
krwawi z rany lub otworu, lub (ii) kontynowanie Konkursu będzie jakikolwiek sposób
zagrażało (lub stwarzało ryzyko zagrożenia) dobrostanowi Konia, Koń musi otrzymać
oznaczenie Nieuzyskania Kwalifikacji. Koń może kontynuować Konkurs tylko jeżeli
komisja Lekarzy Weterynarii uzna, że krew nie płynie i że kontynowanie Konkursu nie
będzie w żaden sposób zagrażało (lub stwarzało ryzyka zagrożenia) dobrostanowi

Konia (na przykład, jeżeli Koń odniósł niewielkie zadrapanie o gałąź drzewa). Delegat
Weterynaryjny ma obowiązek zgłosić każdy przypadek krwi widocznej na Koniu
(niezależnie od ustaleń Komisji) w Raporcie Weterynaryjnym z Zawodów (patrz
Przepisy Weterynaryjne FEI), wraz z numerem rejestracyjnym FEI Konia, opisem
zranienia, zdjęciem zranienia, ustaleniami komisji z uzasadnieniem oraz nazwiskami i
numerami rejestracyjnymi FEI każdego z członków komisji, która badała Konia).
8.8

Inne kontrole weterynaryjne
Komisja Weterynaryjna lub Komisja Sędziowska mogą podczas Konkursu wybrać
dowolnego Konia w dowolnym czasie i poddać go Przeglądowi Koni.

9.

Ocena podczas Przeglądów Koni

9.1

Odpowiedzialność Lekarzy Weterynarii za ocenę Koni jest taka sama podczas
wszystkich Przeglądów Koni, tzn. te same standardy mają zastosowanie do oceny
zdolności kontynowania Konkursu w odniesieniu do tętna, statusu metabolicznego,
chodów oraz kondycji ogólnej, aż do Ostatniego Przeglądu Koni włącznie.

9.2

Ocena podczas wszystkich Przeglądów Koni: Lekarz Weterynarii prowadzący Przegląd
Koni oceni ogólną kondycję Konia oraz jego status metaboliczny uwzględniając czas
regeneracji (patrz artykuł 816.2). Ocena obejmuje tętno, charakterystykę błon
śluzowych, czas kapilarny, aktywność jelit (perystaltyka), szacowany stan nawodnienia
i zachowanie. Lekarz weterynarii ocenia także ruch Konia oraz w badaniu palpacyjnym
ewentualny ból grzbietu i pod popręgiem, fakturę i wrażliwość mięśni oraz ewentualne
niewielkie zranienia np. w pysku lub w okolicy siodła i popręgu. Ocena ta wraz z
ewentualnymi innymi obserwacjami dotyczącymi kondycji Konia musi zostać
odnotowana w Karcie Weterynaryjnej.

9.3

Procedura oceny tętna
(a) Wszystkie badania tętna muszą być przeprowadzane przez członka Komisji
Weterynaryjnej. Tętno jest pierwszym parametrem, który musi być zbadany i
odnotowany podczas Przeglądu Koni. Jest to podstawowe kryterium prawidłowej
oceny regeneracji Konia i zdolności do kontynuowania Konkursu. Czas regeneracji
Konia musi być również udostępniony Lekarzowi Weterynarii prowadzącemu
Przegląd Koni.
(b) Maksymalne parametry tętna określone zostały w artykule 816.6.1 (oraz podlegają
modyfikacjom zgodnie z artykułem 816.9). Konie o wyższych wartościach tętna niż
parametry maksymalne nie otrzymają pozwolenia na kontynuowanie Konkursu i
zostaną oznaczone jako „Niezakwalifikowane – metaboliczne” (FTQ-ME). Wszelkie
nienormalne odgłosy serca muszą być odnotowane w Karcie Weterynaryjnej.
(c) Należy dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo zanotować tętno. Jeżeli badanie
tętna zostanie zakłócone z powodu poruszenia się czy pobudzenia Konia
uniemożliwiającego badanie lub zakłócającego jego dokładność, badanie należy

przerwać i rozpocząć ponownie po uspokojeniu się Konia. Jeżeli Zawodnik, Członek
Zespołu lub inna Osoba Odpowiedzialna (zgodnie z definicją zawartą w Przepisach
Ogólnych FEI) celowo zakłóci Przegląd Koni, Koń nie przejdzie przeglądu.
(d) Tętno Konia musi być mierzone przy pomocy stetoskopu lub zatwierdzonego przez
FEI elektronicznego monitora tętna. Po zgłoszeniu się Konia na przegląd stetoskop
lub elektroniczny monitor tętna należy przyłożyć do lewej strony klatki piersiowej
mniej więcej na wysokości łokcia. Badający powinien zlokalizować najlepsze
miejsce do pomiaru tętna.
(e) Rozpoczęcie i pomiar czasu badania:
(i)

Jeżeli używany jest stetoskop należy używać stopera do pomiaru ilości
uderzeń w czasie. Należy dokonać pomiaru po 15 sekundach a następnie
(jeżeli jest to konieczne zgodnie z punktem poniżej) po 60 sekundach. Aby
zmierzyć tętno po 15 sekundach zgodnie z punktem (f)(i) poniżej liczbę
uderzeń tętna w czasie 15 sekund należy pomnożyć przez cztery. Należy
włączyć stoper w chwili, gdy uderzenie serca jest słyszalne a liczenie
rozpoczyna się od następnego uderzenia.

(ii)

Jeżeli używany jest elektroniczny monitor tętna musi on podawać pomiar w
odstępach 15 sekundowych. Pomiar rozpoczyna się, kiedy monitor zostanie
przyłożony do klatki piersiowej Konia i zarejestruje pierwsze uderzenie
tętna.

(f) Ustalanie czy tętno Konia jest zgodne z maksymalnymi parametrami tętna:
(i)

Jeżeli tętno wynosi 5 uderzeń/min poniżej maksymalnego parametru tętna
po pierwszym odstępie 15-sekundowym odczyt można zanotować i
zakończyć badanie. Lekarz Weterynarii może jednak zadecydować o
kontynuowaniu badania przez 60 sekund, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości
co do dokładności badania.
(Na przykład, jeżeli tętno maksymalne wynosi 64 uderzeń/min. pomiar może
zostać zatrzymany po pierwszym odstępie 15-sekundowym jeżeli (i)
elektroniczny monitor tętna pokazuje, że tętno konia wynosi 59
uderzeń/min. lub mniej, lub (ii) Lekarz Weterynarii naliczy 14 uderzeń lub
mniej używając stetoskopu, ponieważ 14 x 4 = 56 a 15 x 4 = 60)

(ii)

Jeżeli tętno mieści się w granicach 4 uderzeń/min, jest równe lub wyższe niż
maksymalny parametr tętna po pierwszym odstępie 15-sekundowym,
pomiar musi być kontynuowany przez pełne 60 sekund.
(Na przykład, jeżeli maksymalne tętno wynosi 64 uderzeń/min. pomiar musi
być kontynuowany przez pełne 60 sekund jeżeli po pierwszym odstępie 15sekundowym (i) tętno Konia wynosi 60 uderzeń/min. lub więcej liczone przy
pomocy elektronicznego monitora tętna, lub (ii) Lekarz Weterynarii naliczy
15 uderzeń lub więcej przy użyciu stetoskopu).

(iii)

Jeżeli po 60 sekundach tętno Konina jest równe lub niższe niż maksymalny
parametr tętna wówczas odczyt należy zanotować i zakończyć badanie.

(iv)

Jeżeli tętno jest wyższe niż maksymalna wartość parametru tętna po
badaniu 60-sekundowym:
(A) Z wyjątkiem Ostatniego Przeglądu Koni (gdzie dozwolona jest tylko
jedna prezentacja Konia), jeżeli zostało wystarczająco dużo czasu na
drugą prezentację (patrz artykuł 816.6) Koń może zostać przedstawiony
drugi raz do powtórzenia badania tętna. Do drugiej prezentacji stosuje
się te same procedury jak opisano w akapitach (a) – (f).
(B) Jeżeli nie ma już czasu na ponowne badanie tętna lub Koń nie spełnia
maksymalnych parametrów tętna podczas drugiego badania lub na
Ostatnim Przeglądzie Koni (gdzie dozwolona jest tylko jedna
prezentacja Konia), wówczas należy wypełnić procedurę potwierdzenia,
aby zatwierdzić fakt nie przejścia badania. Dla celów takiego
potwierdzenia Koń musi być przedstawiony drugiemu Lekarzowi
Weterynarii natychmiast po nieudanej próbie przejścia badania. Jeżeli
podczas nieudanego badania używano elektronicznego monitora tętna
wówczas należy użyć drugiego elektronicznego monitora tętna (a jeżeli
nie jest dostępny, stetoskopu). Lekarz Weterynarii zmierzy tętno Konia
tylko przez okres 15 sekund. Jeżeli koń ma zostać uznany za
„Niezakwalifikowanego” wówczas jego tętno podczas procedury
potwierdzenia musi być albo udostępnione na publicznej tablicy
elektronicznej lub zawiadomienie musi zostać przekazane członkowi
Komisji Sędziowskiej. Jeżeli tętno Konia jest wyższe niż maksymalna
wartość parametru tętna podczas procedury potwierdzenia Koń
zostanie uznany za „Niezakwalifikowanego – metaboliczne” (FTQ-ME).

(g) Wskaźnik Normalizacji Akcji Serca (CRI) [Cardiac Recovery Index]:
W ramach oceny kondycji metabolicznej Konia na każdym Przeglądzie Koni należy
zmierzyć (i zanotować) Wskaźnik Normalizacji Akcji Serca (CRI). Po zapisaniu tętna
Konia zgodnie z procedurą opisaną w akapicie 9.3 powyżej Lekarz Weterynarii
ocenia ruch Konia w kłusie po ścieżce. Zawodnik/Członek Zespołu musi
przekłusować konia na dystansie 80 m (po 40 m tam i z powrotem). Lekarz
Weterynarii włącza stoper w momencie rozpoczęcia kłusa, zatrzymuje po minucie
po czym mierzy tętno Konia przy pomocy stetoskopu maksymalnie przez 60
sekund. Różnica pomiędzy pierwszą a drugą wartością tętna to wartość CRI.
Podczas drugiego pomiaru tętna Lekarz Weterynarii ocenia także, czy występują
jakiekolwiek objawy patologiczne (np. szmery w sercu lub nieregularny rytm), które
mogą wskazywać na to, że Koń nie jest w stanie kontynuować Konkursu. Przed
drugim pomiarem tętna Lekarz Weterynarii nie ma prawa wykonywać żadnych
manipulacji, które mogą spowodować sztuczne podwyższenie tętna u Konia (np.
badanie głowy Konia).

9.4

Układ oddechowy: nieprawidłowości w ilości lub cechach oddechu określone przez
Lekarza Weterynarii jako zagrażające bezpieczeństwu Konia będą prowadziły do
oznaczenia go jako Niezakwalifikowanego.

9.5

Kondycja ogólna i status metaboliczny: Konie w słabej kondycji ogólnej lub o
nienormalnie wysokiej temperaturze ciała będą oznaczane jako Niezakwalifikowane –
metaboliczne (FTQ-ME).

9.6

Status metaboliczny: Status metaboliczny będzie oceniany przez badanie i
odnotowywanie parametrów, które wskazują, czy Koń jest zdolny do kontynuowania
Konkursu, w tym ocenę charakterystyki błon śluzowych, czas kapilarny, nawodnienie,
czynność jelit (perystaltyka), zachowanie oraz Wskaźnik Normalizacji Pracy Serca.
Niezakwalifikowanie z przyczyn metabolicznych, kontuzji mięśniowo-szkieletowych lub
z innych przyczyn będzie wymagało weryfikacji przez komisję trzech Lekarzy
Weterynarii.

9.7

Nieregularność chodów: Podczas każdego przeglądu na trasie Koń pokazujący
nieregularny ruch widoczny podczas oceny dokonywanej w kłusie na luźnej wodzy w
ręku tam i z powrotem po linii prostej, bez wcześniejszego zginania lub głębokiego
badania palpacyjnego, co świadczy o widocznym bólu lub zagraża natychmiastowej
zdolności Konia do bezpiecznego kontynuowania Konkursu, będzie usuwany z
Konkursu i zostanie oznaczony jako Niezakwalifikowany – nieregularny ruch (FTQ-GA).
Aby ocenić nieregularny ruch:
(a) Przegląd musi być przeprowadzony na płaskim, twardym podłożu.
(b) Jeżeli po jednokrotnym przekłusowaniu Konia obserwujący go Lekarz Weterynarii
zakwestionuje zdolność Konia do kontynuowania przejazdu, Koń zostanie
przekłusowany ponownie przed komisją trzech Lekarzy Weterynarii w
towarzystwie członka Komisji Sędziowskiej.
(c) Każdy z trzech Lekarzy Weterynarii może poprosić o jedno dodatkowe
przekłusowanie przed głosowaniem jeżeli ma takie życzenie, przy czym taka
wątpliwość będzie świadczyła na korzyść Zawodnika i Konia, i przekaże takie
życzenie obecnemu członkowi Komisji Sędziowskiej, który poprosi o ponowne
przekłusowanie Konia.
(d) Jeżeli po trzech próbach ruch nie będzie mógł być oceniony z powodu słabej
prezentacji Konia lub niemożności Konia przekłusowania całego dystansu, lub też
Koń zostanie uznany za niezdolnego do kontynuowania z powodu nieregularnych
chodów, Koń zostanie oznaczony jako „Niezakwalifikowany – nieregularny ruch”
(FTQ-GA).
(e) Jakiekolwiek nienormalne cechy ruchu Konia muszą zostać zanotowane w Karcie
Weterynaryjnej, niezależnie od tego, czy zostaną uznane za podstawę do
„Nieuzyskania Kwalifikacji”. Jeżeli używany jest system elektroniczny musi on
stwarzać taką możliwość.

9.8

Ból, skaleczenia i rany: Jakiekolwiek objawy bólu, skaleczenia i/lub rany w pysku, na
kończynach i/lub na ciele (w tym ból pod popręgiem i pod siodłem) muszą być
odnotowane w Karcie Weterynaryjnej. Jeżeli udział lub kontynuowanie Konkursu
stwarza prawdopodobieństwo pogorszenia takiego bólu, skaleczenia lub ran lub w
jakikolwiek sposób zagraża (lub stwarza ryzyko zagrożenia) dobrostanowi Konia, Koń
nie otrzyma pozwolenia na kontynuowanie i zostanie oznaczony jako
„Niezakwalifikowany – niewielka kontuzja” (FTQ-MI).

9.9

Podkowy i kopyta: Można startować na Koniach niepodkutych, ale jeżeli są muszą być
podkute prawidłowo a podkowy muszą być w odpowiednim stanie do Konkursu. Konie
okute na Pierwszym Przeglądzie Koni (przed Rajdem) mogą przejechać linię mety bez
jednej lub więcej podków. Jeżeli jednak kopyta Konia lub podkowy zakłócają zdolność
Konia do bezpiecznego startu lub wygląda na to, że sprawiają mu ból, wówczas Koń
zostanie oznaczony jako „Niezakwalifikowany – nieregularny ruch” (FTQ-GA).
Ochraniacze na kopyta oraz podkładki muszą być zdjęte na Przeglądzie Koni, jeżeli
Komisja Weterynaryjna sobie tego zażyczy.

9.10

Dodatkowe procedury specjalne podczas Ostatniego Przeglądu Koni:
(a) Celem Ostatniego Przeglądu Koni jest ustalenie czy po normalnym okresie
odpoczynku Koń jest zdolny kontynuować przez jeszcze jedna pełną Pętlę.
(b) Ocena będzie dokonywana w taki sam sposób i przy zastosowaniu tych samych
kryteriów jak poprzednie Przeglądy Koni na trasie z takim wyjątkiem, że będzie tyko
jedna możliwość zakwalifikowania się do prezentacji, a pierwsze przekłusowanie
wszystkich Koni musi się odbyć przed komisją składającą się z trzech członków
Komisji Weterynaryjnej w towarzystwie członka Komisji Sędziowskiej. Członek
takiej komisji może poprosić o pokazanie Konia w kłusie dodatkowo tylko jeden raz
przed głosowaniem.

10.

Zasady zachowania podczas Przeglądów Koni:

10.1

Komisja Sędziowska, Komisarze oraz członkowie Komisji Weterynaryjnej
odpowiedzialni są za egzekwowanie zasad zachowania podczas Przeglądu Koni.

10.2

Tereny Przeglądu Koni powinny być (na tyle na ile jest to praktycznie możliwe)
spokojne i nie powodować rozproszeń z uwagi na szacunek dla Zawodników i Koni,
którzy znajdują się pod silnym stresem związanym z konkursem oraz ze względu na
dobro Koni.

10.3

Zawodnicy i inne osoby pomagające Zawodnikom podczas Przeglądu Koni muszą
przestrzegać zasad zachowania podczas Przeglądu Koni i nie robić nic (ani niczego nie
zaniechać), co mogłoby mieć negatywny wpływ na Przegląd Koni lub na inne Konie
przebywające na obszarze Przeglądu Koni.

10.4

Konie muszą być przedstawione do przeglądu w ogłowiu (zgodnie z artykułem
825.2.11) lub na kantarze, ale bez żadnego innego rzędu, w tym bez siodła,
ochraniaczy, masek przeciw muchom, okularów/daszków lub innego rodzaju rzędu.
Rząd taki należy zdjąć na obszarze regeneracji przed wejściem na Teren Badania. Jeżeli
cokolwiek zastosowano miejscowo na skórę Konia Komisja Weterynaryjna będzie
wymagała usunięcia tego przed przedstawieniem Konia na Przegląd Koni (patrz artykuł
824). Jeżeli Koń zostanie wprowadzony na Teren Badania w rzędzie (innym niż ogłowie
lub kantar) lub z czymkolwiek zastosowanym na skórę i nie usuniętym zgodnie z
instrukcją Komisji Weterynaryjnej, taki Koń nie przejdzie pierwszej prezentacji.
Godzina wejścia na Teren Badania zostanie skreślona a Koń będzie musiał opuścić
Teren Badania i wejść na drugą (i ostatnią) prezentację (z zastrzeżeniem, że na
Ostatnim Przeglądzie Koni nie ma możliwości ponownej prezentacji).

10.5

Konie przedstawione do badania muszą przejść, zgodnie z instrukcją, bezpośrednio od
wejścia na Teren Badania do wyznaczonego Lekarza Weterynarii na ścieżce badania
(zgodnie z poleceniem Komisarzy) wykazując cały czas ruch do przodu. Nie można
podejmować żadnych działań zmierzających do przytrzymania Konia lub zapobieżenia
stałemu ruchowi do przodu. Koń nie może wejść na ścieżkę badania przed badaniem
tętna oraz nie może zacząć kłusować zanim nie otrzyma stosownego polecenia od
odpowiedniego Lekarza Weterynarii. W przypadku naruszenia tego przepisu Zawodnik
otrzyma czas karny o stałej długości pięciu minut i/lub Żółtą Kartkę Ostrzegawczą w
Rajdach.

10.6

Nie będą tolerowane żadne nieczyste zagrywki zmierzające do ingerencji w Przegląd
Koni. Od czasu do czasu FEI może przekazać listę zachowań wyraźnie zabronionych
podczas Przeglądu Koni. Zachowania zabronione w odniesieniu do badania tętna
obejmują klękanie przed Koniem, ściąganie głowy Konia w dół, karmienie Konia lub
dotykanie Konia w jakikolwiek sposób zmierzający do wpłynięcia na wynik badania
tętna. Zabronione zachowania dotyczące przedstawienia Konia do badania chodów
obejmują ograniczanie swobody ruchu głowy Konia i/lub popędzanie Konia w kłusie
(inne niż dozwolone na mocy artykułu 822.5.3). Powtarzające się nieprawidłowe
przedstawienie Konia do oceny chodów może spowodować oznaczenie
„Niezakwalifikowany” zgodnie z akapitem 9.7(d) powyżej. Gwizdanie lub jakiekolwiek
inne zachowanie na Terenie Badania zachęcające Konia do oddania moczu jest
zabronione.

10.7

Nieprzestrzeganie zasad zachowania podczas Przeglądu Koni lub listy zabronionych
zachowań dostarczonych przez FEI może (niezależnie od konkretnych kar określonych
w niniejszym akapicie 10) spowodować Dyskwalifikację lub inne środki dyscyplinarne
i/lub takie środki, jakie Komisja Sędziowska i Komisarze uznają za stosowne w
konkretnych okolicznościach. Komisja Sędziowska i Komisarze mają szeroki zakres
swobody w uznawaniu środków odpowiednich w odniesieniu do nieprawidłowego
zachowania podczas Przeglądu Koni.

CZĘŚĆ C: LECZENIE WETERYNARYJNE W TRAKCIE KONKURSU
Szczegółowe informacje dotyczące dozwolonego/zabronionego leczenia podczas Zawodów
znajdują się w Rozdziale V (Leczenie Weterynaryjne) Przepisów Weterynaryjnych FEI.

ANEKS 6: WYMOGI DOTYCZĄCE OSÓB OFICJALNYCH NA ZAWODACH
Tabele poniżej określają wymogi dotyczące powoływania Osób Oficjalnych na Zawody, w tym (i) minimalną liczbę wymaganych Osób Oficjalnych
(oraz ewentualne dodatkowe Osoby Oficjalne wymagane w oparciu o stosunek Osób Oficjalnych do liczby zgłoszeń), (ii) wymagany poziom
kwalifikacji takich Osób Oficjalnych (tzn. „minimalny rating”), oraz (iii) organ odpowiedzialny za powoływanie takich Osób Oficjalnych. Jeżeli Biuro
FEI odpowiada za powołanie Osoby Oficjalnej może w razie potrzeby skonsultować się z Komisją Techniczną i/lub KO. Dla celów niniejszego
Aneksu 6, jeżeli nie stwierdzono inaczej, [Osoby Oficjalne na] CEIO muszą spełniać wymogi obowiązujące na CEI na tym samym poziomie
gwiazdek.
W przypadku CEI z liczbą 20 zgłoszeń lub mniejszą FEI będzie konsultować się z KO w celu powołania Osób Oficjalnych. W przypadku CEI z liczbą
zgłoszeń większą niż 20 Osoby Oficjalne będą powoływane zgodnie z następującą tabelą:

WEG [Jeździeckie Mistrzostwa Świata] /
Mistrzostwa Świata
Igrzyska Regionalne / Mistrzostwa Kontynentalne;
Mistrzostwa
Seniorów,
Juniorów/Młodych
Jeźdźców lub Młodych Koni
Mistrzostwa Regionalne
CEI 3*
CEI 2*
CEI 1*

Delegat Techniczny
Liczba
1 (patrz uwaga 1)

Powołuje
Biuro FEI

4

1 (patrz uwaga 1)

Biuro FEI

3
3
3
3

1
1
1
1

KO, zatwierdza FEI
Biuro FEI
KO, zatwierdza FEI
KO, zatwierdza FEI

Minimalny rating
4

(1) Delegat Techniczny musi być „Zagraniczny” zgodnie z artykułem 848.4.

Zespół Komisarzy:

Minimalny
rating

Zespół Komisarzy
Szef Komisarzy
Liczba
Powołuje
Minimalny
rating

Komisarze
Minimalna
liczba

WEG [Jeździeckie Mistrzostwa Świata] /
Mistrzostwa Świata
Igrzyska Regionalne / Mistrzostwa
Kontynentalne; Mistrzostwa Seniorów,
Juniorów/Młodych Jeźdźców lub Młodych
Koni
Mistrzostwa Regionalne

4

1

Biuro FEI

2

jeden na 15
zgłoszeń

4

1

Biuro FEI

2

jeden na 15
zgłoszeń

3

1

KO, zatwierdza FEI

Krajowy lub wyżej

CEI 3*

3

1

Biuro FEI

Krajowy lub wyżej

CEI 2*

3

1

KO, zatwierdza FEI

Krajowy lub wyżej

CEI 1*

3

1

KO, zatwierdza FEI

Krajowy lub wyżej

jeden na 20
zgłoszeń
jeden na 20
zgłoszeń
jeden na 20
zgłoszeń
jeden na 20
zgłoszeń

Powołuje

KO, zatwierdza
FEI

Komisja Sędziowska:
Przewodniczący (patrz uwaga 2)
Minimalny rating
Liczba
Powołuje

Komisja Sędziowska
Sędzia Zagraniczny (patrz uwaga 2)
Minimalny rating
Liczba
Powołuje

Minimalny rating

Członkowie
Minimalna
Powołuje
liczba
3
Biuro FEI

Dodatkowy
członek
1 na 30 zgłoszeń

WEG/Mistrzostwa
Świata
Igrzyska
Regionalne/Mistrzostwa
Regionalne Seniorów,
Juniorów/Młodych
Jeźdźców lub Młodych
Koni
Mistrzostwa Regionalne

4

1

Biuro FEI

4

1

Biuro FEI

3

4

1

Biuro FEI

4

1

Biuro FEI

3

2

Biuro FEI

1 na 30 zgłoszeń

3

1

Krajowy lub wyżej

1

3

1

Krajowy lub wyżej

1

CEI 2*

3

1

Krajowy lub wyżej

1

Krajowy lub wyżej

1

KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI

1 na 30 zgłoszeń

CEI 3*

KO, zatwierdza
FEI
Biuro FEI

CEI 1*

3

1

KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI

Nie wymagany
3

1

Biuro FEI

Nie wymagany

1 na 30 zgłoszeń
1 na 30 zgłoszeń
1 na 30 zgłoszeń

(2) FEI zastrzega sobie prawo do powoływania Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej oraz Sędziego Zagranicznego na wszystkie CEIO
(niezależnie od poziomu gwiazdek).

Komisja Weterynaryjna:

Przewodniczący (patrz uwaga 6)
Minimalny rating
Liczba
Powołuje

Komisja Weterynaryjna
Zagraniczny Delegat Weterynaryjny (patrz uwaga 6)
Minimalny rating
Liczba
Powołuje

Członkowie
Minimalna
Powołuje
liczba
3
Biuro FEI

WEG/Mistrzostwa
Świata (patrz uwagi 3 i 5)
Igrzyska
Regionalne/Mistrzostwa
Regionalne Seniorów,
Juniorów/Młodych
Jeźdźców lub Młodych
Koni (patrz uwagi 3 i 5)
Mistrzostwa Regionalne

EOV 4

1

Biuro FEI

EOV 4

1

Biuro FEI

Minimalny
rating
EOV 3

EOV 4

1

Biuro FEI

EOV 4

1

Biuro FEI

EOV 3

3

Biuro FEI

1 na 15 zgłoszeń

EOV 3

1

EOV 2

2

EOV 3

1

CEI 2*

EOV 3

1

CEI 1*

EOV 3

1

KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI

1 na 20 zgłoszeń

CEI 3* (patrz uwagi 3 i 4)

KO, zatwierdza
FEI
Biuro FEI
KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI

Nie wymagany
EOV 3

1

Biuro FEI

EOV 2

1

EOV 3

1

KO, zatwierdza
FEI

EOV 2

1

EOV 2

2

Nie wymagany

Dodatkowy
członek
1 na 15 zgłoszeń

1 na 20 zgłoszeń
1 na 20 zgłoszeń
1 na 20 zgłoszeń

[EOV – Endurance Official Veterinarian – Oficjalny Lekarz Weterynarii w Rajdach]
(3) przynajmniej połowa członków Komisji Weterynaryjnej (w tym Przewodniczący i Zagraniczny Delegat Weterynaryjny) musi być
„Zagraniczna” zgodnie z artykułem 848.4.
(4) Przynajmniej połowa członków Komisji Weterynaryjnej musi być EOV 3 stopnia lub wyższego.
(5) Przynajmniej połowa członków Komisji Weterynaryjnej musi być EOV 4 stopnia.
(6) FEI zastrzega sobie prawo do powoływania Przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej oraz Zagranicznego Delegata Weterynaryjnego na
wszystkie CEIO (niezależnie od poziomu gwiazdek). Jeżeli Zagraniczny Delegat Weterynaryjny nie jest wymagany należy powołać
Głównego Delegata Weterynaryjnego, który będzie pełnił rolę Zagranicznego Delegata Weterynaryjnego.

Lekarze Weterynarii Zawodów:
Komisja Lekarzy Weterynarii Zawodów
Członkowie

Przewodniczący

1

Biuro FEI

Minimalny
rating
EVT 3

EVT 4

1

Biuro FEI

EVT 3

1

Biuro FEI

1 na 20
zgłoszeń

EVT 3

1

PTV

nie dot.

EVT 3

1

KO, zatwierdza
FEI
Biuro FEI

PTV

1

CEI 2*(patrz uwaga 8)

EVT 3

1

PTV

nie dot.

CEI 1* (patrz uwaga 8)

EVT 3

1

KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI

PTV

nie dot.

KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI
KO, zatwierdza
FEI

1 na 50
zgłoszeń
1 na 30
zgłoszeń
1 na 50
zgłoszeń
1 na 50
zgłoszeń

WEG/Mistrzostwa
Świata (patrz uwaga 7)
Igrzyska
Regionalne/Mistrzostwa
Regionalne Seniorów,
Juniorów/Młodych
Jeźdźców lub Młodych
Koni (patrz uwaga 7)
Mistrzostwa Regionalne
(patrz uwaga 8)
CEI 3*(patrz uwaga 8)

Minimalny
rating
EVT 4

Liczba

Powołuje

Minimalna
liczba
1

Powołuje
Biuro FEI

Dodatkowy
członek
1 na 20
zgłoszeń

Kierownik Obsługi Weterynaryjnej
(patrz uwaga 9)
Minimalny
Liczba
Powołuje
rating
EVT 3
1
KO,
zatwierdza FEI

EVT 3

1

KO,
zatwierdza FEI

EVT 2

1

EVT 2

1

EVT 2

1

EVT 2

1

KO,
zatwierdza FEI
KO,
zatwierdza FEI
KO,
zatwierdza FEI
KO,
zatwierdza FEI

[PTV – Permitted Treating Veterinarian – Dopuszczony Obsługujący Lekarz Weterynarii]
[EVT – Endurance Veterinary Treating Official – Oficjalny Lekarz Weterynarii Obsługujący Zawody w Rajdach]
(7) Przynajmniej połowa Komisji Lekarzy Weterynarii Zawodów musi być Oficjalnymi Lekarzami Weterynarii Obsługującymi Zawody w Rajdach
4 stopnia.
(8) Dopuszczeni Obsługujący Lekarze Weterynarii mogą być powołani na członków Komisji Lekarzy Weterynarii Zawodów w
regionach/krajach, gdzie jest niewystarczająca liczba licencjonowanych Oficjalnych Lekarzy Weterynarii Obsługujących Zawody w Rajdach,
w przeciwnym wypadku należy preferować Oficjalnych Lekarzy Weterynarii Obsługujących Zawody w Rajdach 2 stopnia.
(9) Przewodniczący lub członek Komisji Lekarzy Weterynarii Zawodów może być powołany na funkcję VSM [Veterinary Services Manager –
Kierownik Obsługi Weterynaryjnej].

[W nagłówku następnej strony nadruk] Przepisy Rajdowe 2021. ANEKS 7: BADANIE PO
TRZECIM (LUB KOLEJNYM) FTQ-GA [Failed to Qualify – Gait – Nieuzyskanie Kwalifikacji – Ruch]
ANEKS 7: BADANIE PO TRZECIM (LUB KOLEJNYM) FTQ-GA
Zgodnie z tabelą w artykule 839.2.1 po Niezakwalifikowaniu się Konia z powodu
nieregularnych chodów (FTQ-GA) po raz trzeci (lub kolejny) w ciągu jednego roku należy
zastosować następującą procedurę zanim Koń będzie mógł wrócić do startów, w celu
zapewnienia mu należytej możliwości regeneracji przed ponownymi startami:
1.

Powiadomienie:

1.1

Koń musi zostać oflagowany w bazie danych FEI jako Niezakwalifikowany z powodu
nieregularnych chodów po raz trzeci (lub więcej) w ciągu jednego roku.

1.2

Jeżeli Zawodnik zamierza wystartować na Koniu, który odnotował trzykrotny (lub
więcej) Brak Kwalifikacji z powodu nieregularnych chodów w ciągu roku, Zawodnik taki
(lub Trener) mają obowiązek powiadomić Departament Rajdów FEI o następnym
Konkursie Konia nie później niż cztery tygodnie przed następnym startem Konia.

1.3

Departament Rajdów FEI poinformuje Departament Weterynaryjny FEI o statusie
Konia i zwróci się o zorganizowanie badania Konia zgodnie z niniejszym Aneksem 7.
Departament Weterynaryjny FEI poinformuje także Przewodniczącego Komisji
Sędziowskiej o statusie Konia i o dodatkowym badaniu.

1.4

Departament
Weterynaryjny
FEI
poinformuje
Zagranicznego
Delegata
Weterynaryjnego oraz Komisję Weterynaryjną o statusie Konia oraz o wymogu
dodatkowego badania.

2.

Procedura badania

2.1

Przed Pierwszym Przeglądem Koni (przed Rajdem) komisja trzech Lekarzy Weterynarii
(w tym Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej, Zagraniczny Delegat Weterynaryjny
oraz członek Komisji Weterynaryjnej) musi przeprowadzić dokładne badanie aby
stwierdzić, czy Koń jest zdolny do startu.

2.2

Badanie musi składać się między innymi z następujących czynności:
(a) stęp i kłus po linii prostej;
(b) stęp i kłus w obie strony po kole; oraz
(c) badanie palpacyjne odpowiednich tkanek.

2.3

Komisja Lekarzy Weterynarii musi powiadomić Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej
o wyniku badania (zgodnie z Przepisami Weterynaryjnymi FEI). Komisja Sędziowska

musi zdecydować, czy Koń jest zdolny do kontynuowania i podejścia do Pierwszego
Przeglądu Koni (przed Rajdem).
2.4

Podczas Konkursu Komisja Weterynaryjna musi dokładnie monitorować Konia.

2.5

Jeżeli Koń przejdzie Ostatni Przegląd Koni Departament Rajdów FEI usunie flagę z
profilu Konia w bazie danych FEI.

[W nagłówku następnej strony nadruk] Przepisy Rajdowe 2021. ANEKS 8: RYSUNKI
OKULARÓW I PASKÓW POLICZKOWYCH
ANEKS 8: RYSUNKI OKULARÓW I PASKÓW POLICZKOWYCH
Rysunki poniżej ilustrują dozwolone/zabronione rodzaje okularów i pasków policzkowych,
zgodnie z opisem zawartym w artykułach 825.2.7, 825.2.8 oraz 825.3.7.

OKULARY

PASKI POLICZKOWE

OSŁONKA

TARCZA NA OKO

ZASŁONA NA OKO

