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Sissejuhatus
Käesolev kestvusratsutamise võistlusmäärustik on 9. väljaanne, kehtiv alates 1. jaan 2014. Eelmainitud kuupäevast
alates muutub tekst, mis käsitleb sama teemat (teised väljaanded ja teised ametlikud dokumendid) ja on varem välja
antud, kehtetuks. Kuigi see buklett kehtestab detailsed reeglid FEI juhtimise all oleva Rahvusvaheliste Kestvusratsutamisvõistluste kohta, peab seda lugema ühenduses Statuutide, Üldreeglite ja Veterinaarregulatsiooniga. Iga võimalikku
juhust ei ole võimalik nendes reeglites ette näha. Iga ettenägematu või erilise olukorra tekkides on kohtunike kogu ja
veterinaaride ülesanne teha otsus lähtudes sportlikkusest ja jäädes võimalikult nende reeglite ja FEI üldregulatsiooni
lähedale.
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FEI KÄITUMISKOODEKS
HOBUSE HEAOLUKS

FEI nõuab kõigilt, kes on seotud ratsaspordiga järgida FEI käitumisreegleid (Code of Conduct) ning tunnistada
ja aktsepteerida, et hobuse heaolu peab alati olema kõige olulisem. Hobuse heaolu ei tohi allutada
võistluskirele ega majanduslikele huvidele. Järgmistest punktidest tuleb eriti hoolikalt kinni pidada:

1. Üldine heaolu:
a) Hobuse õige hooldamine
Hobuse majutus tallis ja söötmine peavad olema kooskõlas parimate hobuse hooldamise tavadega. Puhas
ja kvaliteetne hein, sööt ja vesi peavad olema hobuse jaoks alati kättesaadavad.
b) Treeningmeetodid
Hobuste treening peab olema kooskõlas nende füüsiliste võimete ning arengutasemega vastavas
ratsadistsipliinis. Keelatud on kasutada julmi või hirmu tekitavaid treeningmeetodeid.
c) Kapjade hooldus ja varustus
Kapjade hooldus ja sepa töö peavad olema heal tasemel. Varustus peab olema hobusele sobiv, et vältida
valu või vigastusi.
d) Transport
Transpordi ajal peavad hobused olema kaitstud vigastuste ja teiste terviseriskide eest. Hobuveok peab
olema turvaline, hea ventilatsioonida, hästi hooldatud, regulaarselt desinfitseeritud ja seda peab juhtima
selleks kvalifitseeritud isik. Hobused peavad olema alati kompetentsete inimeste hoole all.
e) Transiitveod
Kõik teekonnad peavad alati olema hoolikalt planeeritud ning hobustele tuleb võimaldada regulaarseid
puhkepause koos juurdepääsuga toidule ja veele, vastavalt kehtivatele FEI nõuetele.
Sobilikkus võistlemiseks:
a) Füüsiline vorm ja kompetentsus
Võistlustel võivad osaleda ainult heas vormis hobused ja vastaval alal kompetentsust üles näidanud
sportlased. Hobustele tuleb tagada sobiv piisav puhkeaeg treeningute ja võistluste vahepeal. Puhkeaega
tuleb võimaldada ka peale transporti.
b) Tervislik seisund
Ükski hobune, kes ei ole võistlemiseks sobivas tervislikus seisundis ei tohi võistelda ega jätkata
võistlemist. Kahtluse korral tuleb alati pöörduda veterinaari poole.
c) Doping ja ravimid.
Igasugune doping ja/või ravimite ebaõige kasutamine või kasutamise kavatsus ohustab tõsiselt hobuse
heaolu ning on rangelt keelatud. Pärast iga veterinaarprotseduuri tuleb hobusele võimaldada enne
võistlustel osalemist piisavalt taastumisaega.
d) Kirurgilised protseduurid
Rangelt on keelatud kirurgilised protseduurid, mis ohustavad võistleva hobuse heaolu või teiste hobuste
ja/või sportlaste turvalisust.
e) Tiined või varsaga märad
Võistlemine on keelatud rohkem kui 4 kuud tiine või võõrutamata varsaga märaga.
f) Juhtimisvahendite väärkasutus
Hobuste julm kohtlemine kasutades loomulikke või kunstlikke (näiteks stekk, kannused jne.)
juhtimisvahendeid on rangelt keelatud.
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3. Võistlused ei tohi kahjustada hobuse heaolu:
a) Võistlusväljakud
Võistluseid ja treeninguid tohib läbi viia ainult selleks sobivatel ning turvalise pinnasega väljakutel.
Kõikide takistuste ja võistlustingimuste loomisel tuleb arvestada hobuse heaoluga.
b) Pinnased
Kõik pinnased, millel hobused jalutavad, treenivad või võistlevad peavad olema ette valmistatud ja
hooldatud, vähendamaks vigastuste tekkimise võimalust.
c) Ekstreemsed ilmastikutingimused
Keelatud on läbi viia võistlusi sellistes ekstreemsetes ilmastikuoludes, mis võivad ohustada hobuse heaolu
ja turvalisust. Tuleb jälgida, et tagatud oleksid tingimused ja vahendid hobuste jahutamiseks ning tuleb
jälgida, et hobused saaksid peale võistlemist alati korralikult maha jahutatud.
d) Hobuste majutus võistlustel
Tallid peavad olema turvalised, hügieenilised, mugavad, hästi ventileeritud ja piisavalt suured pidades
silmas hobuse tüüpi ja iseloomu. Pesemiseks ettenähtud alad ja vesi peavad olema alati kättesaadavad.
Hobuste humaanne kohtlemine:
a) Veterinaarne hooldus
Veterinaarne hooldus peab olema võistlustel alati kättesaadav. Kui hobune on võistluse käigus saanud
vigastada või on kurnatud, peab sportlane katkestama võistlemise ning tuleb teostada hobuse
veterinaarne ülevaatus.
b) Veterinaarkeskused
Vajaduse korral tuleb hobune viia hobuambulantsiga lähimasse veterinaarkeskusesse edasisteks
uuringuteks ja raviks. Vigastatud hobusele tuleb tagada ravi nii kaua kuni ta on transpordiks valmis.

c) Võistlusvigastused
Võistlusel tekkinud vigastusjuhtumeid tuleks jälgida ja analüüsida. Pinnasetingimused, võistluste sagedus
jms. on riskifaktorid, mida tuleb silmas pidada vigastusjuhtumite minimaliseerimisel.

d) Eutanaasia
Kui hobuse vigastused on piisavalt rasked võib tekkida vajadus hobune vetarsti poolt nii kiiresti kui
võimalik humaanselt eutaniseerida, eesmärgiga hobuse kannatusi vähendada.

e) Võistlusspordist lahkumine.
Kui hobune lahkub võistlusspordist, siis tuleb teda kohelda osavõtlikult (kaastundlikult) ja humaanselt.
5. Haridus:
FEI nõuab, et kõik ratsaspordiga seotud isikud peaksid püüdma omandada parimat haridust ja
kompetentsuse taset, teadmisi ja oskusi võistlushobuse hooldamise suhtes oma konkreetses
tegevusvaldkonnas.

Hobuse kohtlemise ning võistluseetika reegleid tuleb hobuse heaolu kindlustamiseks pidevalt täiendada,
võetakse arvesse kõikide seisukohti. Tähtis osa on uutel teaduslikel uuringutel, FEI toetab hobuse heaolu
edendavat teadustööd.

FEI käitumiskoodeksit hobuste heaolu kindlustamiseks tuleb pidevalt täiendada, siinkohal on kõikide
ettepanekud oodatud. Tähtis osa on uutel teaduslikel uuringutel, FEI toetab Hobuse heaolu edendavat
teadustööd.
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Peatükk I Võistlus
Artikkel 800 ÜLDINE

Reeglistik FEI Kestvusratsutamise võistlusetel osalevatele sportlastele ja registreeritud treeneritele
1. Antud reeglistik eristab kahte erinevat rolli, mis puudutavad hobuse ettevalmistamist ja osalemist FEI
kestvusratsutamise võistlustel: sportlane ja treener.
2. Reeglistikus defineeritakse „sportlast“ kui ratsanikku, kes võistleb hobusega võistlusel.
3. Reeglistikus defineeritakse „treenerit“ kui isikut, kes vastutab hobuse ettevalmistuse eest võistlusteks nii
füüsiliselt kui vaimselt.
4. Võistlusele eelnevalt vastutab treener hobuse ette valmistamise eest võistluseks, sealhulgas treeningprogrammi,
hobuse toitmise, veterinaarhoolduse ja ravimite manustamise eest veterinaari ettekirjutuste alusel.
5. Mitmetel juhtudel on sportlane nii hobusega võistlev ratsanik kui ka hobuse treener.
6. Selleks, et olla edukas, peavad nii sportlasel kui ka treeneril olema teadmised tempost ja efektiivsest ning
ohutust ratsutamisest maastikul ning nad peavad olema kogu aeg teadlikud nii inimese kui hobuse ohutusest.
7. Sportlane ja treener ei tohi võistlustele üles anda ega võistelda hobusel, kes on haige, vigastatud või saab ravi,
mis võib ebasoodsalt mõjutada või parandada hobuse võimet võistelda.
8. FEI nõuab kõigilt, kes on seotud rahvusvahelise ratsaspordiga FEI Käitumiskoodeksi hobuse heaoluks (FEI Code of
Conduct for the Welfare of the Horse) järgimist ning tunnistamist ja aktsepteerimist, et hobuse heaolu peab alati
olema kõige olulisem. Hobuse heaolu ei tohi allutada võistluskirele ega majanduslikele huvidele.
9. Sportlane ja treener peavad olema kursis FEI Kestvusratsutamise Määrustikuga, FEI Veterinaarreeglistikuga, FEI
Equine Anti-Doping määrustiku, Human Anti-Doping määrustiku, Controlled Medication Regulations määrustega
lisaks Üldmäärustikule. Sportlane ja treener peavad tagama, et nad on teadlikud iga-aastastest määrustike
muudatustest, regulaarselt FEI Kestvusratsutamise Määrustikku ja Veterinaarreeglistikku uuesti läbi vaadates
ning toetavad dopinguvaba sporti.
10. Sportlane ja treener peavad nendest määrustikest ja regulatsioonidest kinni pidama võistlusteks valmistudes ja
võistluste vältel.
11. FEI-l on õigus algatada distsiplinaarmenetlus sportlase või treeneri vastu, kes ei lähtu käesolevast reeglistikust
ning FEI määrustikest ja regulatsioonidest, kahjustades hobuse heaolu ja ausat sporti.
12. Kui kestvusratsutamise hobune registreeritakse FEI-s, siis tuleb registreerida ka hobuse treener ning tuleb
tasuda registreerimistasu. Kui FEI-s registreeritud treener on ühtlasi ka registreeritud sportlane, siis ei tule
maksta lisatasu registreerimise eest. FEI-s registreeritud hobuse treeneri vahetusest tuleb FEI-d koheselt
teavitada ja uuendada tuleb vastavalt ka treeneri registratsiooni.
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800.1.1 Kestvusratsutamisvõistlus on võistlus testimaks ohutult hobuse kiirust ja vastupidavust kestvusratsutamisrajal.
Olenemata stardi viisist ja reeglitest, võistleb iga võistleja läbi kogu sõidu nagu ta oleks üksi ja vastane oleks ainult rada,
distants, kliima, pinnas ja kell.
800.1.2 Seetõttu on tehnilise delegaadi, kohtunike kogu, stewardite, veterinaarkomisjoni, meeskonna esindaja,
meeskonna veterinaari, treeneri, hooldajate ja lõpuks ratsutaja absoluutne vastutus kindlustada hobuse tervis ja heaolu
kasutades oma oskusi koos ratsutaja hooliva ja teadliku suhtumisega. Et edu saavutada, peab võistleja omama teadmisi
hobuse efektiivsest ja ohutust liikumisest maastikul. Kestvusratsutamisvõistlusel loetakse kõiki hobuste perekonna
liikmeid „hobuseks“.
800.1.3 Et edu saavutada, peab võistleja omama teadmisi hobuse efektiivsest ja ohutust liikumisest maastikul.
800.1.4 Kestvusratsutamisvõistlusel loetakse kõiki hobuste perekonna liikmeid „hobuseks“.
800.2. Võistlus koosneb mitmest faasist.
800.2.1
Faasi pikkus ei tohiks ületada 40 km, ei tohiks olla põhimõtteliselt lühem kui 20 km ja ei tohi olla lühem,
kui 16 km
800.2.2
Iga faasi lõpus toimub kohustuslik peatus veterinaarkontrolli jaoks. Välismaa VeterinaarDelegaat ja
Veterinaarkomisjoni President peavad konsulteerima distantsi igas faasis ja peatuse ajal igas Vet
Väravas.
800.2.3
Distantsidel 80 km kuni 119 km peab oleva vähemalt kaks Vet väravat pluss lõppülevaatus (kolm faasi).
Distantsidel 120 – 139 km peab olema vähemalt kolm Vet väravat pluss lõppülevaatus (neli faasi).
Distantsidel 140 - 160 km sõidus peaks olema vähemalt 5 Vet väravat pluss lõplik ülevaatus (6 faasi). On
võimalus vähendada seda 5 faasile vastavalt Tehnilise Delegaadi soovitusele ja Vet Komisjoni presidendi
heakskiidul.
800.2.4
Faasid võib jagada ühele või mitmele päevale.
800.2.5
Kestvusratsutamise võistluse iga faas peab olema jagatud kohustuslike puhkepauside või kinnipeetud
ajaga.
800.2.6
Kestvusratsutamis(KR)võistluse iga päev peab olema jagatud vähemalt kaheks faasiks ja kohustuslikuks
puhkeperioodiks või pausiks.
800.2.7
Igal KR võistlusel peab olema vähemalt üks paus, mis ei ole lühem kui 40 min.
800.2.8
Iga faasi järgne puhkus peab vastama 1 minut 1 km kohta, N: 35 km ringi järel peab paus olema
minimaalselt 35 min.
800.2.9
Maksimaalne juhendis toodud puhkepausi aeg on 60 min ning kolme ja rohkema tähe võistlusel peab
olema vähemalt üks puhkepaus vähemalt 50 min.
800.2.10
Puhkepausid Vet kontrollides, kus nõutakse järelkontrolli, peavad olema minimaalselt 40 min.
Täiendavaks järelkontrolliks peab lubama hobust esitleda kuni 15 min enne väljumisaega.
800.3.
Olenemata stardi korrast ja reeglitest, peab iga võistleja võistlema terve võistluse nagu ta oleks üksi ja
võistleks ainult aja peale.
800.4.
Paar (hobune ja ratsutaja), kes lõpetab distantsi lühima ajaga, peale edukat viimast Vet Kontrolli ja
täitnud medikamentide kontrolli kui ka teised protokollilised nõuded, mis on seatud hobuse ja ratsutaja
ohutuseks vastavalt käesolevale määrusele, FEI Üldregulatsioonile või FEI Veterinaarregulatsioonile või
mõnele muule FEI määrusele ja regulatsioonile , on võistluse võitja. Võistlus peab olema organiseeritud
nii, et võistlejad seavad oma kiiruse, et võistelda aja peale järgnevalt:
800.4.1
Kui raja seisukord või teised tingimused nagu kõrge õhuniiskus või kõrge õhutemperatuur võivad
negatiivselt mõjutada võimalust võistlus ohutult lõpetada, võib Organiseerimiskomitee konsulteerides
Tehnilise Delegaadiga kehtestada maksimumaja võistluse või selle etappide läbimiseks ja/või ühe või
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mitme Vet värava sulgemiseks, jälgides, et võistlejad ei jääks liiga palju võistluse tempole alla, selleks, et
hobuse ohutust tagada.
800.4.2
Vastupidiselt, seotult raja ohutuse tagamisega võib Org.Komitee konsulteerides Tehn. Del-ga määrata
rajalõigud, kus tuleb sõita määratud allüüris ja/või määratud kiirusega. See sõltub rajalõigu tingimustest, päevaajast,
kuid ei tohiks ületada 5 km või ajaliselt 5% distantsist. Võistluse ühes faasis ei tohi olla rohkem kui üks määratud
kiirusega lõik ning see ei tohi olla viimases faasis.

Artikkel 801 - RADA
801.1

Tehniline Delegaat ja FEI Rajameister (kui see on määratud) peab konsulteerima Organiseerimiskomiteega,
et aidata luua tehniliselt nõudlik rada looduses,vastavalt antud maastikule ja ilmastikutingimustele sealhulgas
pinnase muutumised, mis testib ratsapaari vastupidavust ja oskusi, kuid ei tee kompromisse hobuse tervisele.
801.2 Rada peab sisaldama loomulikke või inimese poolt tehtud liikumisteid nagu rajad, kraavid, järsud tõusud, langused
ja veeületused, mis sisaldavad raskendavaid faktoreid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult pinnas, maastik, kõrguste vahe,
suund ja kiirus.
801.3 Pinnase tüüp ja kõrguste vahed peavad olema selgelt võistluste juhendis ära toodud.
801.4 Rada ei tohi sisaldada rohkem kui 10% kõva pinnasega üldkasutatavaid teid, mis on mõeldud ka sõidukitele.
801.4.1 Rajameistri või Tehnilise Delegaadi täieliku kontrolli all, ükski raja osa ei tohi olla spetsiaalselt kujundatud ja
konstrueeritud kiiruste jaoks, mis võivad tõsta vigastuste tekkimise ohtu hobustele võistluse jooksul.
801.5 Raja raskem osa peaks olema võistluse algusosas.
801.6 Faaside (ringide) pikkus määratakse Korralduskomitee poolt ja peab olema avaldatud juhendis.
801.7 Sellised tehnilised väljakutsed (takistused) tuleb jätta nende loomulikku seisu. Kui vaja, tuleb neid kindlustada, et
nad jääks kogu võistluse vältel samasse seisu.
801.8 Finiš peaks olema piisavalt pikk ja lai, et võimaldada mitmel hobusel finišeerida suure kiirusega ilma üksteist
segamata. Finiši järel peab olema piisavalt ruumi, et võistlejad saaksid peale finišijoone ületamist potentsiaalselt
spurtides või galopis ohutult peatuda. Finiš peab asuma nii lähedal kui võimalik Vet väravale.
801.8.1 „Mänguväljak“ (võistlusala): eristuv rada (ringid või faasid), määratletud hoolduspunktid rajal või –alad Vet alal,
Vet kontrolli ala ja puhke/pausi ala Vet alas või selle juures. Meistrivõistlustel on alale piiratud juurdepääs nagu juhendis
ära toodud.
801.8.2 Maksimaalne lubatud hooldajate arv vetalal on 5 inimest hobuse kohta, võttes arvesse olemasolevat ruumi, et
kindlustada hobusele piisav ruum puhkamiseks.Vetkontrolli alale juurdepääs võib olla täiendavalt piiratud korraldaja
(Organiseerija) poolt , vastavalt FEI Tehnilise Delegaadi nõuandele. Need piirangud peavad olema ära toodud FEI poolt
heaks kiidetud juhendis.
Hobuse elimineerimisel võistluselt muutub hooldaja õigus siseneda Vetkontrolli alale kehtetuks.

801.8.3 FEI Veterinaarametnikel, Kohtunike kogul ja stewarditel peab olema võimalik kõiki hobuseid kogu aeg jälgida.
Keelatud on kasutada katteid, varustust või mistahes barjääre, mis võivad takistada hobuste jälgimist. Reegli
eiramisel on karistuseks diskvalifitseerimine ja kollane hoiatuskaart.
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Artikkel 802 - RAJA MÄRGISTAMINE
802.1
802.1
802.3

802.4

802.5

802.6

802.7

Üldised nõuded. Raja märgistamine peab toimuma nii, et ei tekiks kahtlust, kuidas rada läbida. Märgisteks
võivad olla lipud, paelad-ribad, indikaatorid, lubi, värv jne.
Raja läbimise kord: Võistleja peab võistlema kogu rajal selles suunas nagu on märgitud kaardil (Art. 802.6).
Vead raja läbimisel: Iga raja läbimise viga tuleb parandada sellest kohast, kust viga algas (rajalt lahkuti), vastasel
korral on karistuseks võistluselt eemaldamine. Kui vea parandamine ei ole võimalik ja/või hobuse huvidest
lähtuvalt kasulik, võib Kohtunike Kogu määrata alternatiivi, mille puhul võistleja peab läbima vastava distantsi
samal rajal ja maastikutüübil, see maa tuleb läbida ühes faasis ja võistleja peab läbima ikkagi ka kõik vet väravad
ning talle kehtivad ka ajapiirangud. Sellisel juhul saab võistleja ainult lõpetamise au. Võistleja võib teenida sellise
esinemise eest Võimekuse Sertifikaadi või mõne muu kvalifitseerumist tõendava tulemuse, kuid ei saa Best
Conditioni auhinna pretendendiks ega võistkonna või individuaalarvestusse.
Piirilipud: Rajalippe või mingeid muid aktsepteeritavaid rajatähiseid kasutatakse terve raja määratud lõikude
märgistamiseks ja stardi- ja finišiliini märgistamiseks. Selliseid lippe või viitasid vms. peab respekteerima, kus
iganes nad rajal ei asu, vastasel korral on karistuseks diskvalifitseerimine. Kus iganes on võimalus minna rajal
otseteed, peab Organiseerimiskomitee panema stewardi seda ala kontrollima, et toimuks kohustuslik
möödumine.
Rajamärgistused: Suunalipud ja viidad on mõeldud näitama üldist suunda ja aitama võistlejal leida teed. Need
peavad olema paigutatud nii, et võistlejad leiavad need aega kaotamata. Distantsimärk peab olema iga 10 km
järel.
Rajaplaan: Iga võistleja saab enne võistlust kaardi või plaani, mis näitab raja paiknemist ja kõiki kohustuslikke
peatusi või takistuste kohti. Meistrivõistlustel või 4-tähe võistlustel peab OrgKomitee varustama iga võistleja
sellise kaardi või plaaniga.
Start ja finiš: Iga faasi start ja finiš peavad olema selgelt märgitud vastavate viitadedega.

Artikkel 803 – RAJAPLAAN
803.1 Kaart: Kaart peab olema mõõtkavas vähemalt 1:50 000 ja kättesaadav võistlejatele, kui see on lõpuni välja
töötatud, eelistatult rajakoosolekul ja loomulikult enne starti.
803.2 Raja koostamise lõpetamine: Kestvusratsutamisvõistluse rada peab olema ametlikult koostatud vähemalt 7
päeva enne võistluse algust ja heaks kiidetud Tehnilise Delegaadi poolt, enne kui see antakse üle Kohtunike
Kogule.

Artikkel 804 – RAJA JA AJAKAVA MUUTMINE, VÕISTLUSE ÄRAJÄÄMINE/LOOBUMINE
804.1 Raja muutmine: peale seda, kui rada on ametlikult koostatud, ei tohi teha muudatusi ilma Tehnilise Delegaadi ja
Kohtunike Kogu heakskiiduta.
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804.2 Ajakava muutmine/Võistluse edasilükkamine: erakordsete olukordade puhul, millised on üldiselt ära toodud
art.804.2.4, võib muuta ajakava või võistluse starti edasi lükata järgnevalt:
804.2.1 Enne võistlust (Kuni ajani 1 tund enne esimest Vet ülevaatust): Tehnilise Delegaadi otsuse põhjal, mis tehakse
konsulteerides OrgKomitee, FVD, PVC ja PGJ esindajaga.
804.2.2 Kuni võistluse alguseni (avamisteni): Kohtunike Kogu presidendi otsusena konsulteerides Kohtunike Koguga, Org
Komitee , FVD, PVC esindajaga ja Tehnilise Delegaadiga.
804.2.3 OrgKomitee vastutus: OrgKomiteedele soovitatakse kõigi võistluste planeerimisel ette näha võimalust, et võib
olla vajadus starti või võistlust edasi lükata kuni 30 tundi ja/või teha täiesti uus ajakava. CEIO-l, 4* võistlustel ja
Meistrivõistlustel peab OrgKomitee viitama sellele võimalusele juhendis.
804.2.4 Erakordsed olukorrad: Sellised olukorrad on need, mis tekivad lühikese aja jooksul ja mis põhjendatult ette
nähtavalt tekitavad võistluste läbiviimise ajal ratsutajatele ja/või hobustele ebamõistlikku ja ebaõiglast riski.
Näited ja nõuanded selliste määramiseks peavad olema saadaval Endurance Notes for Guidance-s.
804.3 Võistlusest loobumine: Kui tekivad katastroofilised juhtumid või olukorrad võistluse ajal nagu on toodud Art.
805.3.4, võib võistluse korraldamisest loobuda järgnevalt:
804.3.1 Enne võistlust (kuni ajani 1 tund enne esimest Vet Ülevaatust). Otsuse teeb Tehniline Delegaat konsulteerides
Kohtunike Koguga, Org Komitee, FVD, PVC ja PGJ esindajaga.
804.3.2 Kuni võistluse alguseni (avamisteni): Kohtunike Kogu presidendi otsusena konsulteerides Kohtunike Koguga, Org
Komitee , FVD, PVC esindajaga ja Tehnilise Delegaadiga.
804.3.3 OrgKomitee vastutus: Orgkomiteel soovitatakse kõigi võistluste planeerimisel arvestada võimalusega, et neist
võib olla vaja loobuda ja evakueerida võistlusala.
804.3.4 Katastroofilised olukorrad ja tingimused: Sellised olukorrad, mis tekivad lühikese aja jooksul ja millel on ohtlik
risk ratsutajate ja/või hobuste ohutusele ja mida ei saa vältida raja muutmisega, ajakava muutmise või võistluse
edasilükkamisega. Näited ja nõuanded selliste määramiseks peavad olema saadaval Endurance Notes fot
Guidance-s.
804.4 Kestvusratsutamise olemus: kõikidel juhtudel tuleb meeles pidada, et see spordiala on võistlus väljakutseid
esitaval maastikul, ilmas ja tingimustes, testimaks vastupidavust, seega edasilükkamist, ajakava muutmist ja
loobumist (ärajätmist) tuleks kasutada vaid erandlike vahenditena.
804.5 Märkused: igal eelmärgitud juhul peab ratsutajaid ja/või võistkondade esindajaid ametlikult ja personaalselt
informeerima otsusest nii kiiresti kui võimalik, loomulikult enne starti või enne faasi /ringi, mida see puudutab.
Artikkel 805 – STARTIMISE VIIS
805.1 Hobused ei tohi ületada stardijoont enne, kui on antud signaal.
805.2 Kui võistleja teeb valestardi, peab ta karistuse või diskvalifitseerimise vältimiseks tulema tagasi ja ületama
stardijoone uuesti. Sel juhul ei saa ta stardiajaks seda hetke, mil ta stardijoone ületab, vaid aja, mil anti stardisignaal.
805.3 Iga startija aeg, kes ei ole õigeks ajaks starti ilmunud, registreeritakse, nagu ta oleks startinud õigel ajal. Ükski
võistleja ei tohi startida hiljem, kui 15 min peale stardisignaali, muul juhul diskvalifitseeritakse ta karistuseks.
805.4 Mitmepäevaste võistluste mitte esimestel päevadel ei pruugita kasutada massistarti. Paarid peavad saama
startida järgneval päeval sama ajaintervalli erinevusega, nagu märgiti üles finišeerimisel eelmisel päeval. See jätkub
perioodi jooksul, mille kinnitab Kohtunike Kogu President,Tehniline Delegaat, konsulteerides Org Komiteega. Seejärel
stardivad ülejäänud koos.
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Artikkel 806 – AJAVÕTT JA PROTOKOLLIMINE
806.1 Kuna ajavõtt on võistlustel niivõrd tähtis osa, peab Orgkomitee kindlustama , et iga võistleja stardi- ja finišiajad
igas faasis saaksid korralikult üles märgitud ja salvestatud korralikult kvalifitseeritud inimeste poolt
sünkroniseeritud ajavõtumeetoditega. (Vaata Endurance Notes for guidance.)
806.2 Igale võistlejale antakse välja ajakaart või aktsepteeritav ja usaldatav alternatiiv igaks võistluseks. (Vaata
Endurance Notes for guidance.)
806.3 OrgKomitee peab korraldama alternatiivsed vooluallikad ja tagavara protokolli ajamõõduks ning kogu
salvestatud informatsiooni hoidmiseks kui elektroonilised süsteemid (soovitatavalt CEI3* ja kõrgematel
võistlustel) on peamised meetodid. Ajamõõtmissüsteemid, mida jälgivad stewardid ja/või ajamõõtjad peavad
olema iga ringi e. faasi stardis ja finišis, et saaks salvestada iga võistleja aega.
806.4 Aega hakatakse arvestama sellest hetkest, kui starter annab stardisignaali, kuni hetkeni, kui võistleja ületab
finišijoone.
806.5 Kohustuslikes peatustes peab kasutama Vet Värava süsteemi. (Vaata Endurance Notes for guidance.)
806.6 Vet Väravates peab võistlejate aeg olema määratud nii, et ei tekiks viivitust, mis on põhjustatud mitme hobuse
üheaegsest saabumisest .
Artikkel 807 – VÕISTLUS JA FAIR PLAY
807.1 Ratsutaja võib talutada hobust käekõrval või järgneda talle rajal, kuid peab läbima iga päeva stardi ja finiši seljas
olles. Muul juhul diskvalifitseeritakse ta karistuseks.
807.2 Võistleja, kes ei arvesta mõnd etteantud ajalimiiti, ei kvalifitseeru järgmiseks faasiks ega lõppjärjestuseks.
807.3 Rajal ei tohi keegi teine isik hobust talutada, kui võistleja on startinud. Karistuseks diskvalifitseerimine.
807.4 Aeglasema võistleja poolt tahtlik mööduva võistleja takistamine on karistatav diskvalifitseemisega. See ei ole
ratsutajate vahelise kohtade eest võistlemise ärahoidmiseks vaid on kasutamiseks olukordades, kus aeglasemast
sõitjast möödutakse, sest tal on tunduvalt aeglasem liikumiskiirus või teised, vastuhaku või varustuse
probleemid.
807.5 Võistleja, kes mingil põhjusel on võistlustel diskvalifitseeritud, peab lahkuma koheselt rajalt ja tal ei ole õigust
jätkata, väljaarvatud juhul, kui ei ole võimalikku alternatiivi ja ainult peale Kohtunike Kogu liikme, kui teda ei saa
tabada, siis Stewardi heakskiitu.
807.6 Lubatud abi rajal võistluse ajal:
807.6.1 Võistluse juhend peab täpsustama, kus on abi lubatud vetkontrollis ja rajal võistluse ajal.
807.6.2 Võistlejatel peab olema juurdepääs vee juurde rajal vähemalt iga 10 km järel.
807.6.3 Igal juhul, kaasa arvatud rajal olles, näiteks, kui peale kukkumist on võistleja hobusest eraldatud, või juhul, kui on
kaotatud raud, võib võistlejat aidata.
807.6.4 Teised lubatud abi võimalused (Vaata Endurance Notes for guidance). Võistluse juhend on iga võistluse jaoks
määrav (otsustav).
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807.7 Keelatud abi: Üldiselt on järgnevat tüüpi tegevused keelatud, eksinud ratsutajad võivad saada kollase või
punase kaardi, ajalise karistuse või diskvalifitseerimise Kohtunike Kogu äranägemise järgi sealhulgas, kuid mitte
ainult:
807.7.1 Järgneda, ees või kaasa liikuda ühelgi rajaosal mingi sõidukiga, jalgrattaga, jalgsi või mittevõistleva hobusega.
Reegli eiramisel on karistuseks Kollane hoiatuskaart.
807.7.2 Abistada ükskõik mis rajaosal, mis ei ole selleks spetsiaalselt määratud. Reegli eiramisel on karistuseks Kollane
hoiatuskaart.
807.7.3 Vastu võtta abi ükskõik, mis raja osal kelleltki, kes ei ole volitatud seda andma. Reegli eiramisel on karistuseks
Kollane hoiatuskaart.
807.7.4 Järgneda, ees või kaasa liikuda ühelgi rajaosal või vahetus läheduses nagu on määratud (vt. Endurance Note for
guidance)autoriseerimata sõidukiga (hoolimata 807.6.1.). Reegli eiramisel on karistuseks Kollane hoiatuskaart.
807.7.5 Kolmanda isiku poolt hobuse traavile ergutamine Vet kontrollis. Reegli eiramisel on karistuseks Kollane
hoiatuskaart.
807.7.6 Lasta kellelgi rajal hobust ergutada ükskõik mil viisil. Reegli eiramisel on karistuseks Kollane hoiatuskaart või
võistluselt diskvalifitseerimine.
807.7.7 Läbi lõigata elektritarasid, lõhkuda aedikuid rajal, et puhastada teed, ega maha võtta puid või likvideerida
takistusi või muuta tehnilisi tingimusi trassil. Reegli eiramisel on karistuseks Kollane hoiatuskaart.
807.7.8 Võtta vastu kolmanda isiku poolset sekkumist, kas pealekäivalt pakutud või mitte, kui selle eesmärk on anda
eelis teiste võistlejate või nende hobuste ees. Reegli eiramisel on karistuseks Kollane hoiatuskaart või
võistluselt diskvalifitseerimine.

Artikkel 808 – VÕISTLUSE JUHEND
808.1 Juhendis, mis on avaldatud OrgKomitee poolt CEI võistlusel ei ole vaja korrata Üldist Regulatsiooni, mida nende
määruste reeglid sisaldavad. On piisav, kui määrata võistluse kategooria, distantsid, kiirused, ajalimiit ja iga ringi
võimalik ajalimiit, klassifikatsiooni meetod, startimise reeglid, raja märgistamiseks kasutatud meetod,
protseduurid kohustuslikes peatustes, raja profiil (kaasa arvatud muutused kõrguses merepinnast) ja võimalikud
takistused.
808.2 Kestvusratsutamise juhendi kohta lisateavet leiab Endurance Notes for guidance-st.
808.3 Lisaks võistluse tingimustele (registreerimise viimane tähtaeg, stardi aeg ja koht, kohustuslike pauside arv ja
pikkus, stardimaks ning auhinnad) on tavaline lisada ka sellised administratiivsed aspektid nagu transpordi
võimalused, elamisvõimalused võistlejatele ja hooldajatele, tall, hein jne.

12

Artikkel 809 – RIIETUS
809.1 Kestvusratsutamise või ratsutamise standardile vastav ja turvaline kaitsekiiver on kohustuslik kõigile isikutele
kõigil kestvusratsutamisvõistlustel, kui nad on sadulas.
809.2 Turvalised ratsutamisjalanõud, millel on 12 mm või kõrgem konts või eest suletud ratsutamise turvajalused on
kohustuslikud kõigile isikutele kõigil kestvusratsutamisvõistlustel, kui nad on sadulas.
809.3 Riietus peab olema sobiv ja mitte Kestvusratsutamise imagot kahjustav. On nõutud kõigil CEI-del.
Kõigil FEI võistlustel on nõutud kanda järgnevat riietust:
809.3.1 Võistluse eelsetel sündmustel ja avatseremoonial, võistlusjärgsetel sündmustel Best Condition-i ja
auhinnatseremoonial:
* Ratsutajad: Elegantne võistkonna või individuaalne ratsavorm.
* Võistkonna ametnikud, hooldajad (grooms, crews): elegantsed võistkonna või individuaalsed vormid.
* FEI ametnikud: elegantne riietus, kus rakendatav, pintsak ja lips.
809.3.2 Võistluse vältel:
* Ratsutajad: Sobiv ratsutamisriietus, kraega särk/polosärk.
* Võistkonna ametnikud, hooldetiim: elegantne võistkonna või individuaalne riietus. Vet alal ei ole lubatud
shortsid, sandaalid ei ole lubatud kogu võistlusalal - ohutus.
* Ametnikud: Elegantne tööriietus, mitte shortsid ja sandaalid.
809.3.3 Reklaamide suhtes arvestatakse FEI Üldmäärustikku.
Artikkel 810 - SADULDUS JA VARUSTUS
Põhimõtteliselt ei ole sadulduse kohta piiranguid, see peab olema vaid ohutus konditsioonis ja hobusele sobima
(VT. ka FEI Vet Regulatsioone.) Keelatud on ükskõik mis tüüpi ratsmed, mis võib ülemäära piirata hobuse pea
vaba liikumist, k.a. Draw (Running) Reins/French Reins.
810.1 Kui võistluse juhendis on nii märgitud, võivad olla nõutud spetsiifilised ohutusvahendid nagu helkurvarustus vms.
810.2 Stekid (või mõne muu eseme kasutamine stekina) ja kannused on keelatud.
810.3 Mobiiltelefoni ja GPS seadmete kasutamine on lubatud. Kõik teist liiki sidevahendid peavad olema enne võistlust
kohtunike kogu poolt heaks kiidetud.
810.4 Reklaamide suhtes arvestatakse FEI Üldmäärustikku.

Artikkel 811 – JULMUS (VÄÄRKOHTLEMINE)
811.1 Iga tegu või tegude seeriat, mis kohtunike kogu meelest defineeritakse selgelt julmusena või
väärkohtlemisena, karistatakse diskvalifitseerimisega ja kõne all olevast isikust raporteeritakse FEI-le.
811.2 Selliste tegudega peab kaasas käima aruandmine, kui vähegi võimalik teo tunnistajate allkirjade ja
aadressidega. Raportid tuleb anda Kohtunike Kogule või Org Komitee sekretariaati nii kiiresti kui võimalik.
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Artikkel 812 – KAAL
812.1 Kõigil seenioride CEI4* meistri võistlustel peab minimaalne ratsutajate kaal olema 75 kg koos varustusega (vt. Art.
812.6.)
812.2 Seenioride CEI 3* võistlustel võib miinimumkaal olla 70 ja 75 kg vahel – see teave peab olema selgelt ära toodud
kinnitatud juhendis. Ainult need võistlused, kus miinimumkaal on 75 kg, klassifitseeruvad seenioride meistrivõistlustena
nagu on ära toodud art 816.3.13.
812.3 CEI1* ja 2* võistlustel on lubatud erinevad kaalu ja soo klassid. Need peavad olema eelnevalt FEI poolt heaks
kiidetud ja selgelt ära toodud FEI juhendis.
812.4 Noorte ratsutajate ja juunioride võistlustel ei ole miinimumkaalu normi.
812.5 Kui on nõutud miinimumkaal, peab kaalukontrolli läbi viima enne starti ja seal kus võimalik peale finišit ning võib
toimuda võistluse vältel juhuslikult.
812.6 Ratsutajaid tuleb kaaluda koos kogu ratsutamisvarustusega (v.a. valjad). Ratsutaja peab säilitama miinimumkaalu
kogu aeg, läbi terve võistluse, vastasel juhul on karistuseks diskvalifitseerimine. Ratsutaja vastutusel on, minna kohe
peale finišijoone ületamist kaaluma, kui seda on nõudnud mõni FEI ametnik.
812.7 Organisaatorid peavad tagama usaldatava kaalu.
Artikkel 813 – KLASSIFIKATSIOON
813.1 Individuaalarvestus: Kestvusratsutamisvõistlustel on võitja see paar, kellel on parim aeg, kes edukalt läbib kõik
protokollid ja nõudmised, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, viimase Vet kontrolli. Võistluste juhend peab täpselt
defineerima klassifitseerimise meetodi.
813.2 Võistkonnad: Võitja on võistkond, mille aeg on parim, peale kolme võistkonna kõrgemale kohale platseerunud
liikme aegade liitmist. Viigi puhul on võitja see võistkond, kelle kolmandal võistlejal on parem aeg. Kui võistkondadel, kes
on klassifitseerunud, on vähem kui 3 liiget, siis sellised meeskonnad ei pääse auhinnatavate meeskondade hulka.
813.3 Dead Heat: Kui kahel või enamal ratsapaaril, kes startisid koos, on sama läbitud ratsutamise aeg, võidab see, kes
ületab finišijoone esimesena.
813.4 Diskvalifitseerimine, kõrvaldamine, järgmisesse faasi mitte kvalifitseerumine:
813.4.1 Diskvalifitseerimine: juhtub, kui võistleja saab karistuse Kohtunike Kogult ja eemaldatakse võistluselt nende
reeglite FEI Üldregulatsiooni , FEI Veterinaar Regulatsiooni või juhendi rikkumise eest.
813.4.2 Mitte kvalifitseerumine järgmisesse faasi: juhul kui võistleja eemaldatakse võistluselt, sest ei suuda edukalt
läbida vet kontrolli ja läbida kogu nõutud distantsi või ei jõua ajalimiidi sisse vet esitluseks või finišiks.
813.4.3 Taandumine: Toimub, kui võistleja taandub võistluselt vabatahtlikult, kuid seda loetakse Taandumiseks ainult
juhul, kui võistleja on senimaani finišeerinud kõik ringid korrektselt; võistleja on oma viimase ringi lõpetanud läbides kõik
nõutud Vet Ülevaatused, mis sellele ringile järgnesid, kaasa arvatud kohustuslik järel-kontroll ja Art. 813, ei ole sunnitud
teisel viisil võistlemast loobuma.
813.4.5 Kõik hobused, kes on aktiivsest võistlusest kõrvaldatud, ükskõik millisel võistluse hetkel ja olenemata sellest, kas
vabatahtlikult või muul põhjusel, tuleb esitada veterinaarkontrolliks kas FEI Veterinaarkomisjoni või ravivale
veterinaarpaneelile 30 minuti jooksul kõrvaldamise hetkest, väljaarvatud juhul kui on FEI Veterinaari luba viia hobune
koheselt võistlusalalt (Field of Play) eelnevalt ametlikult kinnitatud veterinaarravi asutusse.
Kui võistluselt kõrvaldamine leiab aset rajal, siis tuleb hobune üle vaadata Veterinaarpaneeli liikme poolt niipea kui
hobune on toodud tagasi võistluskeskusesse ja vastavalt tuleb ka uuendada Hobuse veterinaarandmeid. Reegli eiramisel
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on karistuseks Kollane hoiatuskaart sportlasele või registreeritud treenerile ja kohustusliku 60 päevase puhkeaja
määramine hobusele.

Peatükk II Kestvusratsutamisvõistluse Definitsioon
Artikkel 814 KESTVUSRATSUTAMISVÕISTLUSTE KATEGOORIAD
Rahvusvahelised KestvusratsutamisVõistlused on jagatud järgnevalt:
* CEI (Concours de Raid d´Endurance International).
*CEIO (Concours de Raid d´Endurance International Officiel).
Rahvusvahelised Kestvusratsutamisvõistlused alluvad FEI Üldisele Regulatsioonile ja FEI Veterinaarregulatsioonile ja
käesolevale määrusele. Nad on jagatud järgnevalt:
814.1.CEI Võistlused
814.1.1. Peavad vastama FEI Üldisele Regulatsioonile ja FEI Kestvusratsutamismäärustikule.
814. 1.2. Nendel võistlustel peab olema ainult ametlik individuaalne arvestus.
814.1.3. Kui on tegemist võistkondade võistlusega, ei saa seda võtta kui ametlikku võistkondade võistlust ja iga
võistkonna liige on automaatselt individuaalvõistleja. Aktsepteeritavate võistkondade arv sõltub Org. Komitee
äranägemisest. Võistkonnad võivad koosneda kolmest või neljast liikmest, kes ei pea olema samast rahvusest. Määratlus
peab olema ära toodud kinnitatud juhendis.
814.1.4. Neid võistlusi võib pidada ühenduses laiemate rahvuslike või FEI poolt heaks kiidetud seeriate või
programmidega. Neil peab olema FEI Tehnilise Komitee heakskiit, mis annab õiguse viia seeria või programm läbi
vastavalt CEIO või CEI – 4 tähe nõudmistele olenemata distantsidest.
814.1.5 CEI-d on määratud FEI kalendris. CEI-d on jagatud nelja erineva tähe tasemega järgnevalt:
814.1.5.1 4 tähte: Täiskasvanute Meistrivõistlused minimaalselt 160 km ühel päeval, Noorhobuste
Meistrivõistlused 7-aastastele – maksimumdistants 130 km, Juunioride ja Noorte Meistrivõistlused
minimaalselt 120 km maksimaalselt 130 km ühel päeval. Regionaalsetel Meistrivõistlustel võib ainult Org
Komitee kasutada võimalust muuta distantsi pikkust, võttes arvesse kohalikke kliimaatilisi tingimusi.
Maksimumpulss VetKontrollis: 64 l/min 20 min jooksul.
814.1.5.2 3 tähte: Kõik võistlused 140 – 160 km ühel päeval või 90 – 100 km kahel päeval, või 78 – 80 km 3 või
rohkemal päeval. Maksimumpulss VetKontrollis 64 l/min 20 min jooksul.
814.5.1.3 2 tähte: Kõik võistlused vahemikus 120 – 139 km ühel päeval või 70 – 89 kahel päeval. Maksimumpulss Vet Kontrollis 64 l/min 20 min jooksul.
814.1.5.4 1 täht: (Madala taseme võistlus) Kõik võistlused vahemikus 80 – 119 km ühel päeval. Maksimumpulss
VetKontrollis: 64 l/min 20 min jooksul.
814.1.5.5 Lõppläbivaatusel peab olema maksimumpulss 64 l/min 30 min jooksul.
814.1.5.6 Et võistelda mõnel FEI kinnitatud võistlusel, peavad kõik hobused ja ratsutajad olema registreeritud
FEI-s vastavalt FEI Üldregulatsioonile.
814.1.6 FEI võib luua spetsiaalsed võistluste kategooriad ja lisada spetsiifilisi CEI tähtede süsteemi nõudmisi nõudmisi
ametnikele, osavõtutingimusi, olenemata distantsist, uutele programmidele arenevates maades või regioonides või
selleks, et uurida vajadust edaspidi määrust muuta, sealhulgas kaalukategooriad või muud kategooriad või divisionid
võistlustel. Sellistel juhtudel teeb palve lisandiks Rahvuslik Föderatsioon ja FEI Vet komisjon.
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814.1.7 Koos Tehnilise Komiteega, OrgKomiteega ja Rahvusliku föderatsiooniga määrab FEI, millise tähe süsteemi
nõudmisi kasutada Maailmakarika võistlustel või finaalides, aga ka rahvuslike, regionaalsete, kontinendi või Maailma
seeriavõistlustel või mitme võistluse karikaprogrammis.
814.1.8 Pulsipiiri võib vähendada võistluse ajal, kui Vet Komisjoni President konsulteerides Välismaise Vet Delegaadiga,
Kohtunike Kogu Presidendiga, TD-ga ja Org Komiteega usub, et on olemas oht hobuste heaolule.
814.2. CEIO-d
814.2.1. CEIO-d peavad vastama Kestvusratsutamise Üldregulatsioonile ja Kestvusratsutamise Määrustiku nõudmistele.
814.2.2. CEIO-l peavad olema individuaalne ja võistkondlik arvestus. Iga rahvus võib välja panna ühe võistkonna. Et
toimuks ametlik võistkondade vaheline võistlus, peab olema välja pandud vähemalt kolm võistkonda. Iga võistkond peab
välja panema minimaalselt kolm ja maksimaalselt neli ühest rahvusest võistlejat. Lõplikku arvestusse lähevad kolm
paremat tulemust. Võistlustel, kus ühes või rohkemas võistkonnas on ainult kaks liiget, asetuvad need võistkonnad
kohtadele peale kolme-liikmeliste võistkondade kohtadele asetumist isegi kui sel juhul jäävad mõned medali või
auhinnakohad vabaks.
814.3. Regionaalsed Mängud
Kestvusratsutamis võistlused Regionaalsetel Mängudel peavad vastama erinevate ROK-i liikmete Regionaalsete
Mängude Assotsiatsioonide nõudmistele, käesolevale määrusele ja FEI ÜR-le.
Artikkel 817 – KÕLBLIKKUS (ELIGIBILITY)
815.1 Iga isik, alates aastast, mil tal täitub 14 eluaastat ja kes on korrektselt volitatud oma Rahvusliku Föderatsiooni
poolt, on kõlblik osa võtma kõigist Kestvusratsutamisvõistlustest (CEI-d, CEIO-d ja Meistrivõistlused), kas
individuaalvõistlejana või võistkonna liikmena.
815.2 Hobused
815.2.1 Hobune peab olema vähemalt 5 aastat vana, et kvalifitseeruda uustulnukana( Novice).
815.2.2 CEI 1 -2 tähe võistlusel osalemiseks peab hobune olema vähemalt 6 aastat vana.
815.2.3 3- tähel osalemiseks peavad hobused olema vähemalt 7 aastat vanad.
815.2.4 4-tähe, CEIO ja Meistrivõistluste (välja arvatud Noorhobuste meistrivõistlused 7-aastastele) hobused peavad
olema vähealt 8 aastat vanad.
815.2.5 Märad hilisemas tiinuses s.t üle 120 päeva või võõrutamata varsaga ei või osaleda ühelgi CEI või kõrgemal
võistlusel.
815.2.6 Kõik vanused on määratud selleks kuupäevaks, mil toimub valitud võistlus; peavad olema kinnitatud usaldatavas
registris või veterinaari kirjalikus arvamuses, mis võib olla kirjutatud passi. Põhjapoolkeral arvestatakse hobuse
sünnipäeva 1. jaanuaril ja lõunapoolkeral 1. augustil.
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815.3 Hobuste kohustuslik puhkus:
815.3.1 Peale võistlemist CEI võistlusel, peab hobune kohustuslikult puhkama nõutud arvu päevi, enne kui ta tohib
uuesti võistelda FEI või Rahvuslikul võistlusel. (Puhkeperiood loetakse alanuks selle päeva keskööst, mil toimub võistluse
lõpp, nagu on määratud maksimaalse ratsutamise ajaga ja lõppenuks keskööl enne võistluse avaldatud stardi aega.):
Lõpetatud distants
Start - 40 km
5 päeva (ainult puhkus)
start - 80 km
12 päeva
üle 80 km - 120 km
19 päeva
üle 120 km - 140 km
26 päeva
üle 140 km
33 päeva
Vt Art. 815.3.3 ja 815.2.4 pikendatud kohustusliku puhkuse kohta, mis järgneb kohesele invasiivsele ravile.
815.3.2 Invasiivseks raviks loetakse:
Igasugust ravi, millega kaasneb naha punkteerimine või lõikus, või mistahes instrumendi või võõrkeha
sisestamine kehasse peetakse invasiivseks. Selle reegli erandiks on suukaudne elektrolüütide manustamine või
akupunktuur.
Iga hobust, kellel on diagnoositud metaboolne seisund ja ei ole kvalifitseerunud ning kellel on jäänud ravi
saamata, võib lugeda ohustatud tervisega hobuseks ja peab kaaluma vajadust kohaldada talle invasiivset ravi.
815.3.3 Kui hobune on kõrvaldatud mõnelt CEI või Rahvuslikult võistluselt ainevahetuse häirete põhjusel, peab ta saama
kohustusliku puhkuse vähemalt 60 päeva, enne kui võib võistelda uuesti mõnel CEI või Rahvuslikul võistlusel. Kui hobune
on kõrvaldatud mõnelt CEI või Rahvuslikult võistluselt lonke tõttu, peab ta saama lisaks Art. 815.3.1 nimetatud
puhkepäevadele veel 14 kohustuslikku puhkepäeva, enne kui hobune tohib uuesti võistelda CEI või Rahvuslikul
võistlusel.
815.3.4 Kui hobune on kõrvaldatud ainevahetuse häirete tõttu kahelt järjestikuselt CEI või Rahvuslikult võistluselt või
kaks korda 3 kuulise perioodi jooksul, peab talle antama kohustuslik puhkeperioodi 90 päeva, enne kui ta võib uuesti
osaleda CEI või Rahvuslikul võistlusel.
Kui hobune on võistluselt kõrvaldatud lonke tõttu kahelt järjestikuselt CEI või Rahvuslikult võistluselt peab talle antama
lisaks art. 815.3.1 nimetatud puhkepäevadele veel 21 kohustuslikku puhkepäeva, enne kui hobune võib uuesti võistelda
CEI või Rahvuslikul võistlusel.
815.3.5 Kui hobune on võistluselt kõrvaldatud lonke tõttu kolmelt järjestikuliselt CEI või Rahvuslikult võistluselt, peab
talle antama kohustuslik puhkeperiood 90 päeva, enne kui ta võib uuesti osaleda CEI või Rahvuslikul võistlusel.
FEI Tehnilise Delegaadi ja Raviva veterinaari kohustus on võistluse lõpus üle vaadata kõik ravitud hobused, iga juhtum
eraldi ja klassifitseerima iga juhu eraldi, kas kohese invasiivse ravi, määratud kohustusliku puhkuse või autoriseeritud
ravina.
815.3.6 FEI konsulteerides FEI Tehnilise Komitee ja FEI Vet Osakonnaga (Department) võivad otsustada koostada
täiendava juhendi.
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Sportlase karistuspunkte (Athlete Penalty Points) antakse igale sportlasele, kelle hobune elimineeritakse FEI võistluselt
ainevahetuse ja/või katastroofiliste vigastuste tõttu. Karistuspunkte arvestatakse esimesest karistuspunktist järgneva 12
kuu jooksul. Sellest tulenevalt, iga karistuspunkt, mille saamisest möödub aasta, võetakse koguarvestusest maha. 100
karistuspunkti annavad automaatselt kahekuulise võistluskeelu. Peale sellist võistluskeeldu viiakse karistuspunktide arv
uuesti nulli.
Iga hobuse elimineerimine ainevahetuse tõttu annab 10 karistuspunkti.
Kui hobune elimineeritakse ainevahetuse tõttu ja hobune vajab kohest invasiivset ravi, siis määratakse sportlasele 25
karistuspunkti.
Kui hobune saab FEI võistluse käigus katastroofilise vigastuse , siis määratakse sportlasele 50 karistuspunkti.
815.3.7 Kui hobune saab katastroofilise vigastuse ning ilmneb, et viimase 12 kuu jooksul temaga võistelnud sportlase
ükskõik milline eelnev hobune on saanud sama sportlasega võistlemisel katastroofilise vigastuse, siis saab sportlane
automaatselt 6-kuulise võistluskeelu. Katastroofilist vigastust defineeritakse kui vigastust, mis vajab Veterinaarkomisjoni
hinnangul kohest hobuse eutaneerimist või, mis toob kaasa võistleva hobuse hukkumise ükskõik, mis põhjusel.

Artikkel 816 – KVALIFITSEERUMISE PROTSEDUUR & VÕIMEKUSE SERTIFIKAADID:
(Palun tutvu Endurance Notes for Guidance for Transitional Arrangements)
816.1 Uustulnuka (Novice) kvalifitseerumine: Peab olema administreeritud iga Rahvusliku Komitee poolt.
816.1.1 Hobused ja ratsanikud peavad, ei ole kohustuslik paarina:
816.1.1.1 Lõpetama edukalt 2 võistlust distantsil 40 – 79 km ja 2 võistlust 80 – 89 km kiirusega 16 km/h või alla selle.
816.1.2 Hobused peavad sooritama need nõudmised 24 kuu jooksul ja mitte lühema perioodi jooksul, kui 12 kuud,
vahetult enne FEI võistlustest osa võtmist.
816.1.3 Sportlased peavad täitma kvalifikatsioonivooru kõik nõuded 24 kuulise perioodi jooksul ja mitte vähem kui 6 kuu
jooksul enne vastavast FEI võistlusest osa võtmist.
816.2 CEI tähtedeks kvalifitseerumine: Määratakse vastavalt FEI andmebaasile ja atesteeritakse iga Rahvusliku
Föderatsiooni poolt.
816.2.1 Kõik hobused ja ratsutajad peavad edukalt läbima uustulnuka kvalifikatsiooni, et ta saaks kvalifitseeruda CEI
tähtedele.
816.2.2 Hobused ja ratsutajad, ei pea olema kombinatsioonina, peavad edukalt lõpetama FEI võistlused, et tähtede
süsteemis edasi liikuda, alustades edukast võistlusest 1-tähe tasemel, seeläbi kvalifitseerudes, et liikuda edasi läbi iga
tähekategooria, nagu on näidatud Art 814.
816.2.3 Tähtede süsteemi kvalifikatsioon sportlastele 3-tähe tasemel on eluaegne ja kehtiv 5 aastat ning kvalifikatsiooni
saab taastada kui sportlane läbib edukalt FEI võistluse, mis vastab sportlase olemasolevale staatusele või vastavale
rahvusliku võistluse distantsile.
816.2.4 Tähtede süsteem hobustele kehtib 24 kuud. Kui hobune ebaõnnestub järgmisel tasemel sellest, millele ta juba
kvalifitseerunud on, peab ta rekvalifitseeruma käesolevale tasemele, enne kui edasi liigub.
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816.3 4* Meistrivõistlused:
Juuniorid ja Noored
Hobused
816.3.1 Hobused peavad olema edenenud läbi kvalifitseerumisprotsessi, mis on eelnevalt ära toodud, läbi uustulnuka ja
CEI tähtede, kaasa arvatud võistluse distants, milleks püüeldakse võimekuse sertifikaati.
816.3.2. Hobused peavad sooritama edukalt vähemalt 2 CEI 2 või enama tähe võistlust.
816.3.3 Nendest kahest CEI võistlusest peab vähemalt üks olema mitte aeglasem, kui 14 km/h ja sama
distantsipikkusega, miinimumkiirusega ja ajapiiranguga kui 4 tähe Meistrivõistlused ja olema saavutatud mitte varem,
kui viimase 24 kuu jooksul, mitte hiljem kui 60 päeva varem või kui on suletud nimeline ülesandmine (kumb iganes
esimesena tuleb). Meistrivõistlustele peab olema kombinatsioonis üles antud ratsutajaga va. kui tegemist on J/Yr Elite
sportlasega. Sellisel juhul võib hobusega ratsutada ükskõik milline sobiv J/Yr sportlane.
Sportlased:
816.3.4 Et saavutada J/Yr Eliitsportlase status, peavad sportlased edukalt sooritama vähemalt 10 CEI 2* 120 km või
kõrgema taseme võistlust. Et säilitada J/Yr Eliitsportlase status, peavad sportlased edukalt sooritama vähemalt ühe CEI
120 km või kõrgema võistluse igal edasisel 24 kuu perioodil.
816.3.5 Sportlased, kes on saanud mistahes peatamise vastavalt FEI Üldregulatsioonile (Karistused) või on rikkunud FEI
Equine Anti Doping and Control Medication reegleid, kaotab automaatselt Eliitstaatuse ja peab uuesti kvalifitseeruma
sooritades kümme CEI 2* võistlust, kas peale peatamise perioodi või peale seda, kui „fast track“ otsus on lõpule viidud.
816.3.6 Ratsutajad peavad olema edenenud läbi kvalifitseerumisprotsessi, mis on eelnevalt ära toodud, läbi uustulnuka
ja CEI tähtede kuni ja kaasa arvatud võistluse distants, milleks püüeldakse võimekuse sertifikaati.
816.3.7 Ratsutajad peavad sooritama edukalt vähemalt 3 CEI 2 või enama tähe võistlust.
816.3.8 Nendest kolmest CEI võistlusest peab vähemalt üks olema miinimumkiirusega 14 km/h, sama distantsipikkusega,
ja ajapiiranguga kui 4 tähe Meistrivõistlused ja olema saavutatud mitte varem, kui viimase 24 kuu jooksul, mitte hiljem
kui 60 päeva varem või kui on suletud nimeline ülesandmine Meistrivõistlustele, oleneb, kumb varem juhtub ja peab
olema kombinatsioonis üles antud hobusega, välja arvatud, kui on tegemist J/Yr Eliitspotlasega.
Kvalifikatsiooni registreerimine ja tõestamine: Ratsutaja/Hobuse tulemusele tuleb hankida, heakskiidetud
ülesmärkimised, et need saaks lisada FEI andmebaasi/Passi nii nagu nõutud. Lõplik vastutus tõestamaks on
Rahvuslikul Föderatsioonil.
Seeniorid
Hobused:
816.3.9 Hobused peavad olema edenenud läbi kvalifitseerumise protsessi, nagu eelnevalt kirjeldatud uustulnuka ja CEI
tähtede kaudu, kaasa arvatud sama distants nagu võistlusel, milleks võimekuse sertifikaati taotletakse.
816.3.10 Hobused peavad olema edukalt läbinud vähemalt 3 CEI 2* või kõrgemat võistlust.
816.3.11 Nendest kolmest võistlusest vähemalt üks peab olema ajalimiidiga 14 km/h ning sama distantsiga ja nagu
4* Meistrivõistlus ja tulemus peab olema saavutatud mitte rohkem kui 24 kuud varem, kuid mitte hiljem kui nimelise
ülesandmise kuupäev ja/või 60 päeva enne võistlust, mis on pikim ja peab olema kombinatsioonina koos ülesantud
võistlejaga välja arvatud, kui tegemist on eliitsportlasega. Sel juhul võib hobusega võistelda mõni teine sobiv
Eliitsportlane.
Sportlased:
816.3.12 Seenior Eliitsportlase staatuse saamiseks tuleb edukalt sooritada 10 CEI 3* 160 km või kõrgema taseme
võistlust. Et säilitada Seenior Eliitsportlase staatus, peab sportlane sooritama vähemalt ühe CEI 3* 160 km võistluse igal
24 kuu perioodil.
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816.3.13 Ratsutajad, kellele määratakse mistahes peatamine nagu on määratud FEI Üldmäärustikus (Karistudes) või on
teinud FEI Equine Anti Doping and Control Medication reeglite rikkumise, kaotab automaatselt Eliitstaatuse ja peab
uuesti kvalifitseeruma sooritades kümme CEI 2* võistlust kas peale peatamise perioodi või peale „fast track“ otsus on
lõpule viidud.
816.3.14 Ratsutajad peavad olema edenenud läbi kvalifitseerumise protsessi, nagu eespool näidatud uustulnukaks ja CEI
tähtede kvalifikatsioonini, kaasa arvatud sama distants nagu võistlusel, milleks võimekuse sertifikaati taotletakse.
816.3.15 Ratsutajad peavad olema edukalt läbinud vähemalt 5 CEI 2* või kõrgemat võistlust.
816.3.6 Nendest viiest võistlusest vähemalt üks peab olema miinimumkiirusega 14 km/h ja sama distantsi, kaalu- ja
ajalimiidiga nagu 4* Meistrivõistlus ja tulemus peab olema saavutatud mitte rohkem kui 24 kuud varem, kuid
mitte hiljem kui nimelise ülesandmise kuupäev ja/või 60 päeva enne võistlust, olenevalt, mis on varem ja peab
olema kombinatsioonina koos ülesantud hobusega välja arvatud juhul, kui sportlane on Seenior Eliitsportlane.
Kvalifikatsiooni registreerimine ja tõestamine: Ratsutaja/Hobuse tulemustele tuleb hankida heakskiidetud
registreerimine, et need saaks lisada FEI andmebaasi/Passi nii nagu nõutud. Lõplik vastutus tõestamaks on
Rahvuslikul Föderatsioonil.
Artikkel 817 – KUTSED
817. 1 CEI-d
Ametnike ja võistlejate hulk, kas individuaalselt või mitteametlikult võistkonna eest võistlevad, kellele laieneb
külalislahkus on Org Komitee otsustada. Võistlejate arv, keda vastu võetakse, on ära toodud ametlikus kutses
Rahvuslikele Föderatsioonidele.
817.2 CEIO-d ja Meistrivõistlused
Rahvuslikele Föderatsioonidele saadetud ametlikus kutses on vähemalt viis võistlejat ja seitse hobust,
maksimum viis võistlejat ja kuus hobust, mitte-ratsutav Võistkonna Esindaja (Chef d´Equipe) ja Vet Arst
Meeskonna Veterinaarina.
817.3 Grooms(Hooldetiim)
CEI, CEIO ja Meistrivõistluste Organiseerimiskomitee peab lubama 2 gruumi võistleja kohta.
817.4 Meeskonna- ja Individuaalvõistlejad.
817.4.1. Võistkonnad: Kui rahvuslik komitee paneb starti 3 või rohkem võistlejat, on kõik tulemused arvestatavad
saades võistkonna tulemuse ja on kõlbulikud ka individuaalseks järjestuseks ning võivad platseeruda kohtadele ja
auhindadele. Ainult kolm kõige kõrgemale kohale platseerunud liiget loetakse võistkonnaks. Teised sportlased samast
meeskonnast, kes on võistluse edukalt lõpetanud, saavad samuti meeskonna medali.
Kui mõne võistkonnaliikme tulemust, mis oli arvestatud meeskonnavõistluses, ei arvestata FEI proovide võtmise
tulemusena (dopinguproov on positiivne), tühistatakse kogu meeskonna tulemus. Selline tulemuse kaotus
meeskondlikus arvestuses ei mõjuta võistkonnaliikmete individuaalset arvestust.
817.4.2 Individuaalvõistlejad: Kui Rahvuslik Föderatsioon annab üles vähem kui 3 võistlejat, saavad nad võistelda ainult
individuaalselt, platseeruda kohtadele ja auhindadele, kuid mitte meeskonnana.
817.4.3 Meistrivõistluseks nõutud meeskondade arvu kohta kehtib ÜldRegulatsiooni Art 108.
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817.5 Kulud ja privileegid
Maailma- ja Kontinendi Meistrivõistluste Organiseerimiskomitee võib võtta endale kohustuse katta kõigi
võistlejate hobuste, groomide, võistkonna ametnike (Chefs d´Equipe ja Veterinaarid) reisi- ja elamiskulud, et nad
kutsuda vastavalt reeglitele päev enne Esimest Hobuste Ülevaatust, kuni päev peale Meistrivõistluste lõppu. See
peab olema trükitud juhendis.
WEG-i organiseerimiskomitee peab võtma kohustuse kanda kohustuse katta kõigi võistlejate hobuste,
groomide, võistkonna ametnike (Chefs d´Equipe ja Veterinaarid) reisi- ja elamiskulud, et nad kutsuda vastavalt
reeglitele päev enne Esimest Hobuste Ülevaatust, kuni päev peale Meistrivõistluste lõppu. See peab olema
trükitud juhendis.
Artikkel 818 – VÕISTLEJATE NIMEKIRI (ÜLESANDMINE)
818.1 Võistluseks ülesantavate hobuste arv peab olema vastav juhendile.
818.2 Kõik võistlejad, kes on kutsutud või nimetatud rahvusvaheliseks võistluseks, peavad olema üles antud oma
Rahvusliku Komitee poolt. Kõik välismaa võistlejad, kes on RK poolt valitud, peavad olema KorraldusKomitee poolt
tunnustatud. KK võib mitte tunnustada mingeid teisi ülesandmisi.
818.3 Rahvuslik Föderatsioon võib FEI Maailmameistrivõistlustele üles anda ainult neid sportlasi, kes on kvalifitseerunud
vastavalt asjakohase Tehnilise Komitee poolt kehtestatud tingimustele ja heaks kiidetud Büroo poolt.
818.4 Org Komitee ei tohi mingil tingimusel piirata FEI Meistrivõistlustel kõlbulike võistlejate või meeskondade arvu.
818.5 FEI seenioride Meistrivõistlustele ülesandmine peab toimuma kohustusliku kolme astmena, mis on ära toodud
punktides 818.6.1. 818.6.2 ja 818.6.3.
818.5.1 Põhimõttelised ülesandmised peavd jõudma korralduskomiteeni vähemalt 8 nädalat enne võisluse algust.
Põhimõtteline ülesandmine tähendab, et RF-l on põhimõtteline kavatsus saata oma võistlejad võstlustel osalema. Peab
olema näidatud, kas on kavatsus saata ainult ind.võistlejad, ainult võistkond või võistkond ja individuaalvõistlejad.
818.5.2 Nimeline ülesandmine peab jõudma Org Komiteeni vähemalt 4 nädalat enne võistlust ja peab sisaldama
võistlejate ja hobuste nimekirja, millest Lõplikuks Ülesandmiseks valitakse ja näidatakse ära võistlejate ja hobuste arv,
keda RF plaanib saata. Nimelises ülesandmises olev võistlejate ja hobuste arv ei tohi ületada rohkem kui kahekordset
juhendis olevat kutsutute arvu. Kui nimeline ülesandmine on saadetud, võib RF saata vähem võistlejaid ja/või hobuseid,
kuid mitte rohkem, kui nimelise ülesandmise arv. RF-dest, mis ei ole esindatud peale nimelise ülesandmise esitamist ja
kelle vabandus ei ole OrgKomiteele vastuvõetav, saadetakse OrgKomitee poolt raport ÜldSekretariaati vabanduse
arutluseks FEI Tribunalis.
818.5.3 Lõplik ülesandmine peab jõudma OK-ni vähemalt 4 päeva enne võistluse algust. See esindab lõplikku võistlejate
ja hobuste valikut, kes sõidavad võistlustele. Lõplikus ülesandmises toodute arv ei tohi ületada varemtoodud arvu ja
peab koosnema võistlejatest, kes olid nimelise ülesandmise nimekirjas. Peale seda, kui lõplik ülesandmine on ära
saadetud, võib hobuste ja/või võistlejate asendusi teha vaid OrgKomitee loal.
818.6 Hobuste ülesandmisleht peab sisaldama nime/-sid, tõugu, sugu, vanust, värvi, sünniriiki, praegust rahvust, passi
numbrit ja kus vaja, kvalifikatsiooni.
818.7 Kui RK saadab rohkem võistlejaid ja/või hobuseid, kui nimelises ülesandmises, ei ole Korralduskomitee kohustatud
neid majutama või laskma neil võistlustest osa võtta.
818.8 Võistluste ajal võib võistleja eemaldada mõne või kõik oma hobused võistluselt, kuid ta ei või lisada hobust, kes
ei ole eelnevalt selleks võistluseks üles antud ilma Korralduskomitee ja Kohtunike Kogu heakskiiduta.
818.9 Kui RF on teinud võistkonna nimelise ülesandmise, kuid leiab, et ole suuteline võistkonda saatma, peab ta
koheselt informeerima OrgKomiteed.
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818.10 Võistkonnad või individuaalvõistlejad, kes on oma RF poolt lõplikult üles antud mõnele võistlusele, kuid ei saa
neist osa võtta, peavad teatama Välismaa Kohtuniku/Tehnilise Delegaadi kaudu Üldsekretariaati arutluseks FEI
tribunalis. Samal ajal mõnel teisel võistlusel võistlemine ei ole maksvaks vabanduseks.
818.11. RF ei saa teha lõplikku ülesandmist ühe võistleja/hobuse kombinatsiooni kohta rohkem kui ühele
Korralduskomiteele, karistuseks on selle võistleja diskvalifitseerimine võistlusel, kus nad tegelikult võistlevad.
818.12 Loobumine peale lõpliku ülesandmise kuupäeva või kohale mitte ilmumine kohustab katma kulusid, mis
OrgKomitee on teinud (sh. tall ja hotell).
818.13 Ükski võistleja ei tohi võistelda rohkem kui ühe hobusega ükskõik millisel kestvusratsutamisvõitlusel.
818.14 Meistrivõistlustel võib sõita võistlustele nii palju varuhobuseid, kui on OrgKomitee poolt lubatud. Sellised
reservhobused peavad olema ära toodud nimelises ülesandmises.
Artikkel 819 – VÕISTLEJATE NIMEKIRI
CEI 1*, 2*, 3*
819.1 Iga sportlane võib tuua võistlustele kaasa ühe varuhobuse juhul, kui Org Komitee suudab neid majutada (see peab
olema selgelt ära toodud FEI poot heaks kiidetud juhendis). Varuhobused peavad olema korra kohaselt võistlustele üles
antud sportlase nime all ja teine, OK poolt määratud stardimaks, peab olema makstud sportlase poolt.
819.1.1 Sportlased võivad esitleda esimeses vet kontrollis mõlemat hobust, kui nad on korra kohaselt üles antud. Kui
houne on üles antud rohkema, kui ühe sportlase poolt, siis tuleb teda esitleda ainult üks kord.
819.1.2 Koheselt peale hobuste esitlemist peab sportlane teatama Kohtunike Kogule, missuguse tema nime all üles
antud hobusega ta võistleb.
819.1.3 Iga sportlane peab kindlustama vaba, mitte kastutatava hobuse valve, hoolitsuse ja söötmise sportlase
eemalviibimise ajal võistluspäeval.
819.2 CEIO ja Meistrivõistlused
Iga RF võib saata nii palju hobuseid, kui on juhendis maksimaalselt näidatud Lõpliku ülesandmise nimekirjast sel juhul,
kui Org Komitee suudab neid majutada.
819.2.1 Võistkonna Esindajad peavad esitama kirjalikult organiseerijate sekretariaati võistlejate ja hobuste nimed, kes
on kindlalt startimas. Hobused peavad olema valitud nende hulgast, kes anti ametlikult üles Nimelises Ülesandmises.
Startijate nimekirja esitamine Chef d’Equipe või tema esindaja poolt toimub kuni 3 tundi peale esimest hobuste
ülevaatust, nagu on varem teatanud Kohtunike Kogu President.
819.2.2 Iga Võistkonna Esindaja/või vastutav isik peab peab kindlustama vaba, mitte kastutatava hobuse valve,
hoolitsuse ja söötmise võistluspäeval
819.3 Asendused:
819.3.1 Vahetused peale lõplikku ülesandmist: Peale lõpliku ülesandmise tegemist võib hobuste ja/või võistlejate
vahetust oma nimekirja piires teha ratsutaja Rahvusliku Föderatsiooni ja OrgKomitee kirjalikul loal, sellise
nõudmise puhul ei peaks mittemõistlikult viivitama. Kõik vahetatud hobused ja/või ratsutajad peavad olema
korrektselt kvalifitseerunud (Art. 816.3.)
819.3.2 Vahetused õnnetusjuhtumi või haigestumise tõttu: Võistleja või hobuse õnnetuse või haigestumise puhul, kui
selline õnnetus või haigus ei võimalda võistlejal või hobusel võistelda ja mis on juhtunud startijate nimekirja
kinnitamise ning stardi vahel; vahetuse võib teha kuni 2 tunni jooksul enne starti. Peavad olema täidetud
järgmised tingimused: 1) tunnustatud võistluse arsti tõend ratsutaja seisundi kohta ja vet arsti/meeskonna
veterinaari tõend hobuse kohta ning 2) Kohtunike Kogu Presidendi luba.
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819.3.3 Võistleja, hobuse või mõlemad võib vahetada vaid võistleja, hobuse või mõlema vastu ainult nende hulgast, kes
on korrektselt üles antud meeskonna liikmetena või individuaalvõistlejatena ja kui sellised hobused on edukalt
läbinud esimese vet kontrolli.
819.3.4 Meistrivõistlusel või CEI 4* võistlustel võib hobust vahetada ainult ratsutaja rahvuslik Föderatsioon hobuse
vastu, kes on arvatud selle Rahvusliku Föderatsiooni nimelises ülesandmise nimekirja ja on kvalifitseerunud
vastavalt Art. 818.

Peatükk III Ülevaatus, Läbivaatus, Arstimite Kontroll
Artikkel 820 - VETERINAARKONTROLL
820.1 VeterinaarKomisjonil on absoluutne kontroll kõige üle, mis puudutab hobuse ohutust.
820.2 FEI VeterinaarRegulatsiooni rakendatakse kõigil Kestvusratsutamisvõistlustel.
820.3 Ülevaatuste seeria, mida käesolev määrustik nõuab, on kehtestatud hobuse tervise, ohutuse ja heaolu huvides
võistlustel.
820.4 Kohtunike kogu otsus ametlike veterinaaride nõuandel on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele. Kohtunike Kogu
on kohustatud kõigil juhtudel teatama iga hobuse võistluselt eemaldamise põhjused.
820.5 Kui registreeritud hobune sureb mingil põhjusel perioodil Esimese Vet Kontrolli ja Viimase Vet Kontrolli vahel,
on Kohtunike Kogu kohustatud koostama raporti olukorra kohta võistluste toimumise maa Rahvuslikule
Föderatsioonile. Raport paigutatakse registrisse koos FEI Veterinaar Komitee ülevaatega olukorrast.
820.6 Kui võistelnud hobune juhtub surema mingil põhjusel määratud aja jooksul (vaata FEI Vet Regulatsioonid) peale
Meistrivõistlusi, peab hobuse koduriigi Rahvuslik Föderatsioon esitama kirjaliku raporti sellest FEI Veterinaar
Komiteele, et see saaks olukorra üle vaadata.
820.7 Ainult need võistlejad, kelle hobused on läbinud kõik ülevaatused esitatakse klassifitseerimiseks tulemuste
lõplikusse nimekirja.
820.8 Peale iga FEI võistlust tuleb iga detail hobuse kohta: läbitud distants lähima vet väravani, tulemuse mitte saamise
põhjused (ainevahetus, longe või mõlemad), ravi võistluspaigas, kliinikusse pöördumine, kohustuslikud puhkeperioodid
ja muud vajalikud kommentaarid, mis aitavad tagada hobuse tulevikus võistlemise ohutust ja heaolu ning see, mida
peetakse vajalikuks Vet Komisjoni poolt, märkida kas hobuse passi või Rahvusliku Föderatsiooni logiraamatusse.
Sissekandeid logiraamatusse võivad teha vaid VeterinaarDelegaat, Kohtunike Kogu President ja Apellatsioonikomisjoni
President.
820.9 On nõutud, et kogu vaatusesse puutuv informatsioon oleks üles märgitud iga võistleja individuaalsele Vet
Kaardile ja põhimõtteliselt peab olema saadaval kõigis hilisemates ülevaatustes. Sellised üleskirjutused peavad
olema elektroonilised (tagavaravariandiga) või „hard copy“-na. Võistlejad omavad õigust vaadata koopiat
üleskirjutusest, mis käib nende hobuste kohta koheselt peale üle- või läbivaatust. Vet kaarte võib säilitada
OrgKomitee. Nende hobuste, kes on saanud invasiivset ravi, vet kaardid tuleb saata FEI-sse Välismaa Vet
Delegaadi poolt. Lisatud peavad olema detailid selle kohta, millist ravi on kohaldatud.
820.10 Saabumisaeg Vet Kontrolli (Vet Gate) peab olema üles märgitud ja hobune tuleb esitleda määratud aja jooksul,
vastavalt käesolevale määrusele ja nagu on ära toodud ajakavas, Vet Komisjoni ülevaatusele.
Kohustuslikud puhkepausid on seatud vet punkti ja ülevaatusala juurde, kuhu võistlejad/hooldemeeskond
hobusega sisenevad ja otsustavad, kas hobune on valmis läbima vet inspektsiooni. Kui ratsutajad/
hooldemeeskond on sisenenud ülevaatusalale, peavad nad liikuma otse määratud Veterinaari juurde mõistliku
kiirusega, pidevalt edasi liikudes.
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820.11

820.12

820.13

820.14

820.15

Ühe hobusega koos tohib olla ülevaatusalal kuni kolm inimest, see arv võib olla piiratud ja ära toodud juhendis
Kohtunike Kogu eelneva otsuse põhjal. Lisaks võib Meistrivõistlustel ja CEIO-del olla Vet alal võistluste ajal
Võistkonna Veterinaar ja Võistkonna esindaja ja nende viibimisest tuleb teavitada Kohtunike Kogu Presidenti.
Vet kontrolli ajal võib hobust inspekteerida rohkem kui üks kord, kui Vet Komisjon nii otsustab. Igal juhul enne
kui ajakavas märgitud esitlusaeg läbi saab, peab hobune demonstreerima oma terve olemist, et jätkata, mis on
määratud kolme kriteeriumiga: pulsi taastumine, ainevahetuslik stabiilsus ja käik.
Selline pulsi taastumise, ainevahetuse stabiilsuse ja terve olemise ülevaatus pevad olema üheaegselt läbi viidud
ja hobune peab vastama vastavale tähtede kriteeriumile. Kui testide läbiviimise osas on muutusi, peab see
olema eelnevalt teatatud Kohtunike Kogu poolt või trükitud juhendis.
Kui hobune on läbinud edukalt pulsikontrolli, peatatakse tema aeg, alustades hetkest, kui ta esitletake
veterinaarile, jätkudes määratud aja. Aja seismise kestel sooritatakse jätkuvalt kõik ülevaatuse osad, kaasa
arvatud traav.
Tehniline Delegaat või Kohtunike Komitee koos Vet Komisjoniga võivad otsustada muuta kohustusliku puhkeaja
pikkust sõltuvalt ekstreemsetest ilmastikuoludest või erilistest tingimustest. Muutustest tuleb teatada kõigile
võistlejatele ja/või võistkonna esindajatele enne kõne all oleva faasi starti.
Org Komitee, Tehniline Delegaat, Veterinaar Komisjoni President, Välismaine Vet Delegaat ja Kohtunike Kogu
President peavad tagama sobiva järelhoolduse ja vet ravi kontrolli kaasa arvatud valmisolek kergesti läbi viia
kirurgilisi protseduure. CEI 4 tähe võistluste ja Meistrivõistluste puhul peavad ravivõimalused olema tagatud
kohapeal. Sellised korraldused peavad olema selgelt kirja pandud juhendis ja olema heaks kiidetud Tehnilise
Delegaadi poolt enne Esimest Läbivaatust. Peale Esimest Läbivaatust võib Vet Komisjoni President ja Välismaine
Vet Delegaat konsulteerinuna Kohtunike Koguga soovitada muudatusi ravi korraldamises, kaasa arvatud Vet
Komisjoni liikmete arv ravi/järelhoolduse alal. Selline korraldus peab teatavaks tegema ravivad veterinaarid ja
ravigrupp peab sisaldama litsentseeritud vet arsti, kes praktiseerib selles piirkonnas.

Artikkel 821 - VETERINAARKONTROLL JA HOBUSTE ÜLEVAATUS
821.1 Veterinaarne ülevaatus
821.1.1 Esmane ülevaatus toimub nii ruttu kui võimalik peale hobuste saabumist võistluspaiga talli ja kindlasti enne kui
hobused lastakse neile määratud boksi.
821.1.2 See viiakse läbi ametliku veterinaari poolt, kelle määrab Kohtunike Kogu, kui see ei ole võimalik, siis kohalik Vet
arst. Kohtunike Kogu President ja Välismaine VeterinaarDelegaat peavad juures viibima, kui vähegi võimalik.
821.1.3 Eesmärk on kõigepealt määrata hobuse identiteet (pass, reg dokumendid jne) ja teiseks määrata hobuse üldine
tervislik seisund, eriti määrata igasugune nakkuslik seisund. Kahtluse korral peab raporteerima saabumisel,
OrganiseerimisKomiteed, Tehnilist Delegaati või Kohtunike Kogu, igal juhul varem kui üks tund enne Esimest
Läbivaatust.
821.1.4 CEI-del võivad sellised ülevaatused olla ühendatud esimese ülevaatusega.
821.1.5 CEIO-del ja Meistrivõistlustel peavad sellised ülevaatused toimuma eraldi ja piisavalt vara, et võimaldada
karantiini kompromissiga lubatud hobustele ja nende reisikaaslastele, kuni terviseküsimused või probleemid
saavad lahendatud. See tähendab ka, et Org Komitee peab võimaldama selliseks otstarbeks sobivad karantiini
võimalused.
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821.2 Hobuse üle-/läbivaatus:
821.2.1 Esimene Ülevaatus: Põhimõtteliselt peaks see toimuma päev enne starti ja viiakse läbi Vet Komisioni poolt koos
Kohtunike Koguga. Kõik ülevaatused toimuvad standardi järgi, nagu allpool näidatud, sisaldades: pulsi,
hingamissüsteemi, üldseisundi ja käigu hindamist, valulikkust, rebendeid, haavu, liigutuste ulatust ning teisi küsimusi ja
punkte, mida võib aja jooksul lisada VeterinaarKaardile.
821.2.2 Ülevaatused üldiselt: Veterinaari vastutusel ei ole erinevust hobuse hindamisel Esimesest Ülevaatusest kuni
Viimase ülevaatuseni. Kasutatakse täpselt samu standardeid, et otsustada kõlblikkuse üle jätkamiseks nii
ainevahetuslikult kui ka liikumise hindamise abil.
821.2.3 Pulsi mõõtmise protokoll
Kõik ametlikud pulsi mõõtmised peab läbi viima FEI Veterinaarkomisjoni liige.
Stetoskoop:
1. Veterinaarkontrollis tuleb esimese parameetrina mõõta ja protokollida hobuse pulss. Pulss on väga
oluline kriteerium hindamaks täpselt hobuse taastumist ja sobilikkust jätkamiseks.
2. Pulssi tuleb mõõta võimalikult täpselt. Kui pulsi mõõtmist segab hobuse liikumine või erutumine,
muutes mõõtmise võimatuks või ebatäpseks, peatatakse mõõtmine ja mõõtmist alustatakse uuesti kui
hobune on rahunenud.
3. Maksimaalne pulsisagedus veterinaarkontrolli läbimiseks on 64 lööki minutis või nagu on ette nähtud
juhendis.
4. Kui hobust esitletakse veterinaarkontrolliks, siis asetatakse stetoskoop vasakule poole rindkere seinale
hinnanguliselt küünarliigese kõrgusele.
5. Pulsi mõõtmist läbi viiv veterinaar peaks püüdma leidma parima võimaliku asendi pulsi kuulamiseks,
s.t. kus südame löökide helid on selgelt kuuldavad.
6. Pulsi mõõtmisel tuleb aja mõõtmiseks kasutada stopperkella.
7. Stopper pannakse käima kui südamelöök on kuuldav ning loendama hakatakse järgmisest löögist.
Stopperi võib peatada 15ndal sekundil kui südamelöökide arv on 16 või vähem, 30ndal sekundil kui
südamelöökide arv on 32 või vähem. Mõlemal juhul võib pulsilöökide arvuks määrata 64 või vähem.
Sellele järgnevalt saab veterinaarkontrolli lõpuni viia.
8. Kui südamelöökide arv on üle 16 või 32 löögi vastavalt 15 ja 30 sekundilise mõõtmisaja puhul või kui
südamelöögid on ebaregulaarsed, lööke on raske kuulda või on kuulda südamekahinaid, siis tuleb jätkata
mõõtmist täisminutini. Hobune võidakse kutsuda kohustuslikule järelkontrollile või hobune ei pääse
järgmisesse faasi.
9. Südamepulsi taastumise indeks (CRI – Cardiac Recovery Index) fikseeritakse igas veterinaarkontrollis
ning hõlmab pulsi kuulamist ja fikseerimist veterinaarkontrolli alguses ja uuesti 1 minut hiljem pärast 40
meetrise lõigu läbimist traavis edasi ja tagasi käikude korrapärasuse hindamiseks. Esimene pulsi
mõõtmine võib olla teostatud stetoskoobi abil (nagu eelnevalt kirjeldatud) või heaks kiidetud elektroonilise
südamepulsi mõõtmise süsteemi abil.
10. Teine südamepulsi mõõtmine südamepulsi taastumise indeksi (CRI) määramisel tuleb teostada
stetoskoobiga. Sellel mõõtmisel kuulatakse pulssi 1 minut ja hinnatakse südamelöökide tsüklit, et
tuvastada ega hobusel ei esine patoloogilisi märke, mis võiksid viidata sellele, et hobune ei tohi jätkata
võistlemist. Südamepulsi taastumise indeks on numbriline erinevus esimese ja teise pulsi vahel ja
moodustab osa ainevahetuslikust ülevaatusest.
FEI poolt heaks kiidetud elektroonilised südamepulsi jälgimise süsteemid:
Veterinaarkontrollis tuleb esimese parameetrina mõõta ja protokollida hobuse pulss. Pulss on väga oluline
kriteerium hindamaks täpselt hobuse taastumist ja sobilikkust jätkamiseks.
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821.2.4 Artiklite 821.4.1 ja 821.2.8 puhul peab kõrge pulsi tuvastamine toimuma eeltoodud protokolli
alusel ning koheselt peab järgnema teine ülevaatus ja hobune tunnistatakse mittekvalifitseerunuks juhul
kui pulsilöökide arv ei vasta nõuetele.
821.2.5 Ülevaatustest üldiselt: veterinaaride kohustustes hobuse hindamisel kõikidel ülevaatustel ei esine erinevusi.

Samad standardid kehtivad hobuse kvalifitseerumise hindamisel ainevahetuslikult, südamelöökide ja käigu osas.
821.2.6 Ülevaatuse korralikkus: Ülevaatusalal peab valitsema viisakas vaikus austusest ratsutajate ja hobuste vastu,
kes on intensiivse võistluse stressi käes. Kohtunike Kogu ja Stewardid on vastutavad sellise sündsa olukorra kehtestamise
eest. Samal ajal on ratsutajad, nende hooldajad, omanikud või meeskonna liikmed vastutavad selle eest, et nad
suhtuvad austusega toimuvasse, ülevaatusesse, hobuse tervise ja jätkamiseks kõlblikkuse hindamisesse pingelistes
füüsilistes tingimustes. Ei tohi tolereerida „gamemanship“-i (lolli mängimist) näiteks viivitamist või sekkumist
erapooletusse esitlemisse. Aja jooksul võib FEI koostada nimekirja erilistest keelatud tegevustest, mis võivad viia
diskvalifitseerimiseni või tuua muu karistuse. See nimekiri ei ole mõeldud üleliigselt kasutamiseks. Kohtunike Kogu ja
Stewardite hea kohtumõistmine on püha ning puutumatu. (Vaata Endurance Notes for Guidance.)
821.2.7 Kohustusliku taastumise ülevaatus: VeterinaarKomision kontsulteerides Kohtunike Koguga määrab, millistes Vet
Väravates nad nõuavad hobuste esitlemist kohustuslikul taastumise ülevaatusel kuni 15 min enne võistleja
väljaminekuaega Vet punktist.
821.2.8 Nõutud taastumise ülevaatus: Ülevaatust tegev vet arst võib nõuda, et peale läbi pääsemist võistleja esitleks
oma hobust korduv-ülevaatusel puhkuse ajal 15 min enne väljumist, kui tal jäävad kahtlused hobuse jätkuva stabiilsuse
suhtes. See seadus on omal kohal, et tuua kasu kahtluse korral, et hobusel oleks võimalus jätkata.
821.2.9 Vet Värava ülevaatus: Esimene kohustuslik hobuste ülevaatus iga faasi lõpus.
821.2.10 Pulsisageduse kordusülevaatus: kui Vet Värava ülevaatusel on hobuse pulss kõrgem, kui nõutud, võib hobust
esitleda teine kord ettenähtud aja jooksul.
821.2.11 Südamelöögisagedus: Hobune, kellel on ebanormaalselt kõrge pulss või pulsitase, mis on kõrgem kui juhendis
ette nähtud või nagu on parandatud Kohtunike Kogu poolt VeterinaarKomisjoni soovitusel, kõrvaldatakse võistluselt.
Ebanormaalsed südametoonid (helid) peab üles märkima. Kui hobune ei pääse järgmisesse faasi kõrgema pulsi tõttu,
peab teine vet arst kinnitama, et pulss on kõrgem lubatud tasemest, mis on juhendis näidatud.
821.2.12 Hingamissüsteem: Ebanormaalsused hingamise sageduses või iseloomus, mille VeterinaarKomisjon on
otsustanud ohustavat hobust, põhjustab võistlustelt kõrvaldamise.
821.2.13 Üldseisund: Võib mõõta hobuse temperatuuri ja uurida limaskesti. Hobused, kes on üldiselt kehvas seisundis
või liiga kõrge kehatemperatuuriga, kõrvaldatakse võistluselt.
Ainevahetuslik seisund: hinnatakse testide abil ja pannakse kirja hobuse seisundit näitavate ja jätkata võimaldavate
parameetrite põhjal, mis sisaldavad (mitte ainult) limaskestade membraanide hindamist, kapillaaride täituvusaega,
hüdratsiooni, soolestiku aktiivsust, käitumisviisi ja südame taastumise indeksit. Järgmisse faasi mitte pääsemine
ainevahetusliku seisundi, pehmete kudede vigastuse või muude põhjuste tõttu nõuab 3 Veti paneeli, kes salajaselt
individuaalselt hääletades annavad oma otsuse Kohtunike Kogu liikmele.
821.2.14 Käikude korrapärasus:
Hindamine toimub esimeses, viimases ja kõigis vahepealsetes ülevaatustes. Hinnatakse traavis või samaväärses käigus.
Hinnatakses traavil vaba nööri otsas sirgel liikumisel edasi ja tagasi, ilma eelneva painutamise või sügava palpatsioonita.
Hinnatakse valu teket või ohtu hobuse võimele ohutult sportlikult esineda. Kui hobune ei läbi testi, eemaldatakse ta
võistluselt ning ta ei kvalifitseeru jätkama järgmises faasis.
821.2.14.1 Traavitest viiakse läbi tasasel kindlal pinnasel.
821.2.14.2 Kui peale hobuse traavi on jälgival Veterinaaril küsitavusi hobuse jätkamiseks kõlbulik olemise kohta, tehakse
hobusele järel-kontroll kolme Veterinaari ees. Asjatundjate paneeli vaatlus peab toimuma kolme veterinaari poolt,
hääletatakse individuaalselt salaja, kas võistleja pääseb või kukub läbi ja nad toimetavad oma hääle kohe Kohtunike
Kogu liikmele.
821.2.14.3 Igaüks kolmest veterinaarist võib paluda sportlasel traavida veel kord enne hääletamist, kui nad nii soovivad,
tuues nii hobusele ja võistlejale kahtluse korral kasu. Nad annavad palve juuresviibivale Kohtunike Kogu liikmele, kes
nõuab, et hobusel lastakse uuesti traavida. Otsus toetub enamuse arvamusele kolme veterinaari sõltumatutest häältest
ja on lõplik vaidlustamiseta.
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821.2.14.4 Kui paneel ei ole võimeline jõudma otsusele, mis baseerub kolmele katsele (üks esialgne läbivaatus ja kaks
paneeli poolt tehtud), et hobune võiks jätkata, olgu siis esitlemise vea tõttu või veterinaari kriteeriumidest lähtuvalt,
kõrvaldatakse hobune võistluselt.
821.2.14.5 Iga ebatavaline ilming hobuse käigus kantakse hobuse veterinaatkaardile, olgu see põhjustanud kõrvaldamise
või mitte.
821.2.15 Hõõrdumised, rebendid ja haavad: igal hõõrdumise, rebendi või haava ilmnemisel suus, jalgadel või kehal, k.a
sadulavöö ja sadulaala hõõrdumise ilmnemine tuleb üles märkida. Kui võistlusest osavõtt või võistluse jätkamine on
seotud selliste hõõrdumise, rebenemiste või haavade tugevasti halvenemisega- (tüsistusega), ei lubata hobusel jätkata.
821.2.16 Rauad ja kabjad: Hobusega võib ratsutada ilma raudadeta, kuid rautatud hobune peab olema rautatud
korrektselt ja rauad peavad olema võistluseks sobivas konditsioonis. Hobused, kes on rautatud esimeses Vet kontrollis
võivad ületada finišijoone ilma ühe või rohkema rauata. Lubatud on Equi-boots ja põhjad. Juhtudel, kui hobuse kapjade
seisund mõjub ebasoodsalt hobuse võimele koheselt sportlikult esineda või on näha, et jätkamine valmistab talle valu,
on see kõrvaldamise põhjuseks.

821.3 Individuaalsed Veterinaar Kaardid
Individuaalsed Veterinaarkaardid (Vet Kaardid) peavad olema väljastatud enne esimest läbivaatust ja tuleb täita igas
kontrollis.
821.4 Viimane Vet kontroll
Viimases Vet kontrollis peab kõikide hobuste esimene traav toimuma kolmest Vet Komisioni liikmest koosneva paneeli
ees.
Paneeli liige võib paluda hobust traavida veel vaid üks kord, enne kui toimub hääletamine.
Viimases vet kontrollis, mis toimub peale seda, kui hobune on ületanud finišijoone, on lubatud ainult üks esitlus ja see
peab toimuma etteantud aja raames.
821.4.1 Et kvalifitseeruda esitluseks Vet Komisjonile viimasel ülevaatusel, peab hobuse pulss olema langenud
64 löögini/minutis 30 minuti jooksul peale finišijoone ületamist. Hobused, kes seda kriteeriumit ei läbi, kõrvaldatakse,
kuid nad tuleb esitleda VeterinaarKomisjonile 30 minutit peale finišijoone ületamist.
821.4.2 Igal juhul peab mõõtma pulsi ja selle üles märkima Vet Kaardile juhendis näidatud aja jooksul.
821.4.3 Viimane ülevaatus on selleks, et teha kindlaks, kas hobune on ikka kõlblik jätkama, et temaga saaks ratsutada
peale normaalset puhkeperioodi veel ühe ringi (full phase) ja ta esineb samamoodi nagu eelmistel ülevaatustel,
samasugusele kontrollile ja kriteeriumidele vastavalt, nagu ülevaatustel terve distantsi vältel. Ainus vahe on selles, et
nüüd on tal lubatud ainult üks kord kvalifitseeruda esitlusele. Iga hobust kontrollitakse vastavalt tema Vet Kaardile.
821.4.4 Kõigil kestvusratsutamisvõistlustel, pikkusega üle 160 km ühel päeval või keskmiselt 100 km päevas kahel või
rohkemal päeval, peavad kõik võistlevad hobused jääma võistluse tallialale, veterinaaride järelvalve alla nii pikaks ajaks,
kui VeterinaarKomisjon on määranud.
821.5 Teised ülevaatused
Teised ülevaatused võib läbi viia Kohtunike Komitee või ametlike veterinaaride poolt kõigi või juhuslikult valitud hobuste
suhtes suvalisel ajal võistlusdistantsil.

Artikkel 822 - Best Condition Auhind
822.1 Org. Komitee võib organiseerida Best Condition Auhinna kõigil FEI Endurance Võistlustel.
822.1 Selliste auhindade eesmärk on selgitada välja hobune, kes on peale võistlemist ja parimate hulgas lõpetamist
parimas konditsioonis (maksimaalselt esimesed kümme hobust).
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822.3 Hobuse võib esitada Best Condition auhinna saamiseks vaid juhul, kui ta on võistelnud edukalt võrreldes ajaga, mis
arvutatakse protsentuaalselt suhtes võitja ajaga, nagu on otsustanud Kohtunike Komitee.
822.4 Hobused, kes esitatakse Best Condition auhinnale, loetakse võistlemas olevaks kuni Best Condition auhinna
autasustamistseremooniani.
822.5 Võistlejad ei saa esitada oma hobuseid BC auhinna saamiseks.
822.6 See protseduur, mida kasutatakse, on ära toodud Endurance Notes for Guidance-s. On soovitatav, et kõik esitatud
hobused läheksid meditsiinilisse kontrolli.
Artikkel 823 – VETERINAARRAVI VÕISTLUSE AJAL
Hobusel ei tohi võistluse ajal läbi viia mitte ühtegi veterinaarset ravimenetlust ilma Vet Komisjoni kirjaliku loata.
Ametlikult heakskiidetud ravi ei avalda mõju hobuse klassifitseerumisele (tulemusele). (Vaata FEI Vet Regulatsioonid.)

FEI Veterinaarregulatsioonid (kooskõlas kõikide järgmiste avaldatavate versioonidega, sätetega, mis on
tähtsamad)
Väljavõte Veterinaarregulatsioonist
Artikkel 1046
Ravimine dopingunimekirja kuuluvate ravimitega
1. Kui hobusele manustatakse võistluse ajal või enne võistlust FEI poolt keelatud ainete nimekirja (FEI
Equine Prohibited Substances List EPSL) kuuluvat ja kontrollitavat ravimit, siis võib see anda ebasoodsa
analüütilise leiu vastavalt Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations määrusele.
2. Võistluste ajal tuleb ravimite manustamine ja toetavad ravimid ametlikult kinnitada
veterinaarkomisjoni/veterinaardelegaadi poolt enne manustamist, kasutades vastavat Veterniaarblanketti.
3. Keelatud ainete kasutamine on alati rangelt keelatud.
4. Lubatud ravi või toetavat ravi tohib teostada ainult FEI veterinaar välja arvatud juhul kui ravimite
manustamine toimub suulisel või pihustamise teel.
Hädaolukorras, kus hobuse tervis on ohus, võib hobusele esmaabi anda. Peale sellist ravi tuleb esitada
Veterinaarblankett 1 (Veterinary Form 1) tagasiulatuvalt vastavale ametnikule ja määrata, vastavalt
vajadusele, kas hobune saab jätkata võistlemist. Veterinaarblankett 1 (Veterinary Form 1) tuleb igal juhul
täita enne võistlusalalt lahkumist ja enne kui võistluse toimumise aeg läbi saab.
5. Dopinguainete kasutamine raviks võib olla lubatud võistluste ajal ainult erakordsete juhtumite puhul
ning peab olema vastavuses FEI Veterinaarregulatsioonidega (VRs) Equine Anti-Doping and Controlled Medication
Regulations määrusele (EADCMRs) ja FEI Üldregulatsiooniga.
6. Keelatud on manustada liigesesiseseid ravimeid FEI võistluste ajal.
7. Ravi, mida teostatakse enne FEI võistlust (näiteks transpordi ajal) võidakse tagasiulatuvalt võistlustele
saabudes ametlikult lubada, kasutades vastavat Veterinaarvormi (kooskõlas Veterinaarregulatsioonidega)
veterinaarkomisjoni/Veterinaardelegaadi poolt. Tagasiulatuvat kinnitamist ei tagata automaatselt ning on
Veterinaardelegaadi ja kohtunike kogu otsustada.
8. Kooskõlas hobuse heaoluks kehtestatud FEI käitumisreeglitega, veterinaarkomisjon/veterinaardelegaat
peab alati kontrollima enne Veterinaarvormi allkirjastamist, kas ravimid, mida soovitakse manustada või
on juba eelnevalt manustatud võivad mõjutada:
a) hobuse sobilikkust võistlemiseks;
b) võistluse erapooletust/õiglust; ja/või
c) hobuse ja/või sportlase heaolu
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IV Peatükk Kestvusratsutamisvõistluse ametnikud
FEI ametnike kohale määramise, edutamise ja staatuse säilitamise kriteeriumid on regulaarselt ära toodud FEI
koduleheküljel nagu ka koolituste ja standardite kriteeriumid.
Artikkel 824 – AMETNIKE KOHUSTUSED
FEI-l on õigus määrata Kohtunike Kogu President, väliskohtunik, Veterinaarkomisjoni President ja
Välismaa VeterinaarDelegaat kõikidel 3 tähe võistlustel ja kõikidel CEIO võistlustel. CEI 1*, 2* võistluste
puhul võib erijuhtudel FEI õigeaegselt konsulteerida organiseerimiskomiteega palumaks võistluse juhendis
tagada ametnike meeskonnas erineva kogemuse ja asjatundlikkusega liikmete olemasolu.
Kõikidel CEI 1*, 2* ja 3* võistlustel, võib FEI anda vabastuse FEI Üldmäärustiku artikli 149.10 punktist
Rahvusliku Föderatsiooni poolt esitatud palve alusel ja kooskõlas/vastavalt tingimustele, mis on sätestatud

Endurance Notes for Guidance-s
Reeglistik FEI Kestvusratsutamise ametnikele
1. FEI Kestvusratsutamise ametnik on tunnustatud asjatundja kestvusratsutamises, kellel peavad olema
teadmised FEI kestvusratsutamise reeglite printsiipidest ja vastavalt ametniku tärnide tasemele on
kvalifitseeritud olema kohtunik vastavalt määratud FEI Rahvusvahelistel Kestvusratsutamise võistlustel.
2. FEI Kestvusratsutamise ametnik peab vältima igasugust tegelikku või tajutavat huvide konflikti. FEI
Kestvusratsutamise ametnik peab olema sportlaste, omanike, treenerite, korraldajate ja teiste ametnike
suhtes neutraalne, sõltumatu ja õiglane ning peab hästi meeskonda sobituma. Rahalised ja/või isiklikud
huvid ei tohi kunagi mõjutada tema otsuseid ning ei tohi ka olla tajutav et need võiksid mõjutada tema
otsuseid .
Tegevused, mis viivad või võivad viia huvide konfliktini olles CEI ametnik hõlmavad aga ei piirdu järgmiste
punktidega:
• Tegutsemine rahvusliku meekonna esindajana rahvusvahelisel tasemel või
vastutamine/kaasvastutamine võistkondade ja/või individuaalvõistlejate valimise eest või sportlaste
treenimine rahvuslikus föderatsioonis (NF)
• Võistlusel osaleva hobuse omanikuks või kaasomanikuks olemine.
• Rahalises sõltuvuses olemine või rahalise kasumi saamine omanikelt, sportlastelt, treeneritelt,
organiseerijatelt või teistelt asjasse puutuvatelt organisatsioonidelt.
• Lähedane isiklik suhe sportlasega.
• Rahvusliku kohtunikuna hindamine.
Lisaks teavitusnõuetele, mis on toodud allpool, punktis 7, vastutab Kestvusratsutamise ametnik
korraldajate informeerimise eest eelnimetatud või ükskõik millisest teistsugusest võimalikust huvide
konfliktist või situatsioonist, mida võib sellena tajuda.

3.Kestvusratsutamise võistluse ajal peab Kestvusratsutamise ametnik olema oma käitumises ja kohustustes täpne ja
professionaalne.
4. Kestvusratsutamise ametnik peab olema hästi ette valmistunud võistluseks kus ta täidab oma
ülesandeid ja peab tegema hästi koostööd korraldaja ja oma kolleegidega.
5. Kestvusratsutamise ametnik peab riietuma sobivalt ja peab alati arvestama sellega, et ta esindab FEI-d.
6. FEI-l on õigus algatada distsiplinaartegevus Kestvusratsutamise ametniku vastu, kes ei järgi
reeglistikku ja FEI reegleid. Distsiplinaartegevus võib hõlmata: 1) hoiatuskirja 2) ajutist või esialgset
kõrvaldamist ja 3) ajutist/püsivat FEI Kestvusratsutamise Ametnike nimekirjast eemaldamist.
7. Huvide konflikt: Kestvusratsutamise ametnik, kellel võib olla reaalne või tajutav huvide konflikt, peab
teavitama korraldajat oma ametisse määramise hetkel või niipea kui huvide konflikt tekib enne võistlust.
Kestvusratsutamise ametnikul tuleb ametikohalt tagasi astuda kui teatatud huvide konflikt kahjustab või
näib kahjustavat võistluse ausat hindamist Kohtunike Kogu Presidendi hinnangul. Huvide konfliktist tuleb
teatada võistluse eelsel ametnike ja sportlaste koosolekul.
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8. Huvide konflikt: Ratsaliitude, sponsorite ja korralduskomiteede palgatöötajad ei tohi töötada FEI
Kestvusratsutamise ametnikuna FEI võistlustel, mis on organiseeritud läbi sama ratsaspordiliidu, sponsorite
toel või korralduskomitee kaudu.
Kestvusratsutamise ametniku päevatasu:

Päevatasud ei ole FEI Kestvusratsutamise võistlustel kohustuslikud. Päevatasu (kui üldse), välja arvatud
Veterinaarametnike puhul, ei tohi ületada maksimum päevatasu, mis on 500 Šveitsi franki (või vastav kohalik
valuuta). Päevatasu määr (kui üldse) peab olema kinnitatud kirjalikult Korraldaja poolt ning ette teatatud
ametnikele enne ametisse määramise heakskiitu.
• Korraldaja peab andma informatsiooni päevarahast maksude või muu sarnase kinni hoidmisest
korraldava maa riigis.
• Reisimise korraldamine võistluspaika ja tagasi või reisimise kulude hüvitamine lepitakse eelnevalt
korraldajate ja Kestvusratsutamise ametniku vahel kokku.
• Samuti teavitatakse Kestvusratsutamise ametnikke ette majutuse ja toitlustuse tingimustest.
• Päevaraha maksmine ja kulude hüvitamine kokkulepitud kulutuste ulatuses toimub ainult peale
võistluse lõppemist ja tulemuste kinnitamist Kohtunike kogu presidendi poolt.
• Lisaks eelnimetatule ei tohi kestvusratsutamise ametnikele anda kingitusi ega teisi tasusid.
Ühtegi eelnimetatud tasu ei tohi anda sponsor otse Kestvusratsutamise ametnikule, kõik tasude
maksmised peavad toimuma läbi Korraldaja.

824.1 Kohtunike Kogu
824.1.1 Kohtunike Kogu juhib ja kontrollib kõiki kestvusratsutamisvõistluste Org. Komitee kohtunikutööd, vet. kontrolli,
ajamõõtmise korraldusi.
824.1.2. Org. Komitee peab värbama teised ametnikud, stjuuardid ja veterinaarid, arvestades võistlejate arvu, kuid
Kohtunike Kogu kätte jääb üldine kontroll võistluste üle.
824.2. Tehniline Delegaat/Rajameister
824.2.1 Tehniline Delegaat peab koostöös FEI poolt heaks kiidetud Rajameistriga (kui on määratud) juba eelnevalt
kontrollima ja heaks kiitma raja. 1*, 2* ja 3* võistlustel võib Tehniline Delegaat olla ka rajameistriks. 4* võistlustel ja
Meistrivõistlustel määrab FEI FEI poolt heaks kiidetud Rajameistri liidus Org Komiteega, kes peab osalema koos
Korralduskomiteega raja koostamisel.
824.2.2 Tehniline Delegaat peab heaks kiitma tehnilised ja administratiivsed korraldused võistluse juhtimiseks: hobuste
Vet kontrollideks; majutamiseks hobustele ja ratsutajatele ning võistluse korrapidamiseks.
824.2.3 Tehniline Delegaat juhib rajakoosolekut(-id) ja juhib kogu tehnilist personali.
814.2.4 Tehniline Delegaat uurib kõike ja raporteerib ning annab nõu Kohtunike Kogule kõigi otsuste kohta, mis nad
peavad tegema.
824.2.5 Kuni Tehniline Delegaat ei ole Kohtunike Kogule raporteerinud, et ta on kõigi korraldustega rahul, on Tehnilise
Delegaadi võim absoluutne. Seejärel jätkab Tehniline Delegaat võistluse tehnilise ja administratiivse juhtimise
järelevaatamist ning annab Kohtunike Kogule, Vet. Komisjonile ja Org. Komiteele nõu ning abistab neid.
824.2.6 3 tähe või madalama taseme võistlustel võib Tehniline Delegaat, kui ta on sobiva kvalifikatsiooniga, olla ka
Kohtunike Kogu liige.
824.2.7 4 tähe võistlusel peab Tehniline Delegaat olema välismaalane.
824.3 VetrinaarKomisjon
824.3.1. Vet. Komisjonil on täielik kontroll kõige üle, mis puudutab hobuste tervist ja heaolu. FEI Veterinaarnõuded
kehtivad kõigil Rahvusvahelistel Kestvusratsutamisvõistlustel.
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824.3.2 Vet Komisjoni President ja Välismaine Veterinaar Delegaat pevad konsulteerima nii vara, kui on mõistlik Org
Komiteega ja Tehn.Delegaadiga Vet ala planeerimise ja teiste võistlusel hobuste ohutust puudutavate teemade osas.
824.3.3 1* võistlustel vastutab Vet Komisjoni President ka nende ülesannete eest, mis tavaliselt kuuluvad Väismaise
VeterinaarDelegaadi pädevusse.
824.4. Ülemstjuuard
824.4.1 Ülemstjuuard vastutab kogu võistluse korrapidamise organiseerimise eest.
824.4.2 Ülemstjuuard peab kindlustama, et talli turvameetmed oleksid võistluste tasemele vastavad ja et igas Vet
punktis oleks piisavalt stjuuardeid.
824.4.3 Ülemstjuuard assisteerib Org. Komiteed, Kohtunike Kogu ja Tehnilist Delegaati, et kindlustada sujuv kõigi
defineeritud funktsioonide kulgemine läbi terve võistluse nagu on avamis- ja lõputseremoonia, või mis iganes nõutud
organiseeritud tegevus võistlustel.
824.4.4 Ülemstjuuard vastutab võistlusest osavõtjate üldise turvalisuse ja heaolu eest.
824.4.5 Ülemstjuuard peab pidama tihedat sidet Kohtunike Kogu Presidendiga, Tehnilise Delegaadiga ja Vet. Komisjoni
Presidendiga ning peab konsulteerima nii vara, kui on mõistlik Org Komiteega ja Tehn.Delegaadiga võistluse
planeerimise osas.
824.5 Apellatsioonikomitee
Apellatsioonikomisjoni ülesanded on ära toodud Üldregulatsioonis ja Vet. Regulatsioonis.
824.6 Independent Governance Advisors (IGAs) Sõltumatu nõunik
824.6.1 FEI-l on õigus määrata kõikidele FEI Kestvusratsutamise võistlustele sõltumatu nõunik Independent Governance
Advisor), kes viibib võistlusel ja raporteerib FEI-le võistluste organiseerimise, juhendi ja raja, Kestvusratsutamise
ametnike tegutsemise ja parendusettepanekute osas.
824.6.2 Sõltumatu nõuniku (Independent Governance Advisors) välja valitud võistlusel viibimise kulud katab FEI välja
arvatud majutuskulutused, mis tuleb katta Korralduskomiteel. Sõltumatud nõunikud (Independent Governance
Advisors) ei tööta võistlusel Kestvusratsutamise tegevametnikena vaid võivad anda ekspertnõu või abi kui seda
vajatakse.
824.6.3 Sõltumatud Nõunikud (Independent Governance Advisors) määratakse kaks korda aastas FEI poolt (vaata Notes
for guidance). FEI määrab Veterinaaralased sõltumatud nõunikud ja mitte-veterinaaralased sõltumatud nõunikud.
Sõltumatu nõunikuna töötamise ajal ei tohi isik võtta vastu ühtegi teist FEI ametikuna töötamise positsiooni.

Artikkel 825 – RAHVUSVAHELISTEL VÕISTLUSTEL NÕUTUD AMETNIKUD
Kui vastavalt art. 825 on nõutud välise FEI ametniku olemasolu, siis antud välisametnik ei tohi olla sama riigi resident,
kus võistlus toimub, välja arvatud juhul, kui ametnik on resident teises ajavööndis kui see, kus võistlus toimub.
825.1 Maailmameistrivõistlused
825.1.1 Kohtunike Kogus peab olema President ja vähemalt neli liiget, kes on valitud FEI Endurance Kohtunike
nimekirjast. Üks neist peab olema välismaalane, määratud FEI poolt konsulteerinuna FEI Endurance Komiteega ja Org
Komiteega. Kõik liikmed peavad vastama kehivale dokumendile „Kestvusratsutamise Kohtunikele esitatavad
nõudmised“.
825.1.2 Vet. Komisjonis peab olema President, Välismaa VeterinaarDelegaat ja lisaks üks veterinaar iga 15 hobuse
kohta. Minimaalne komisjoni liikmete arv on 5, kaasaarvatud VKP ja VVD. Vähemalt pooled liikmed peavad olema
välismaalased, valitud FEI Endurance Veterinaaride nimekirjast ja määratud FEI Endurance Komitee poolt,
konsulteeritud OrgKomiteega. Kõik liikmed peavad vastama dokumendile „Kestvusratsutamise Veterinaaridele
esitatavad nõudmised“.
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825.1.3 Ravivad Veterinaarid peavd olema FEI poolt tunnustatud FEI Ravivad Veterinaarid konsulteeritud FEI
KestvusratsutamisKomitee poolt ja FEI VeterinaarKomitee poolt. Peab olema vähemalt 1 raviv veterinaar 20 võistleva
hobuse kohta. Vähemalt 50% Ravivatest Veterinaaridest peavad omama kogemusi CEI võistlustel Meistrivõistluste
tasemel.
825.1.4 Välismaa Tehniline Delegaat peab olema valitud FEI Endurance Tehniliste Delegaatide nimekirjast määratud FEI
poolt, konsulteerides FEI Kestvusratsutamise Komiteega ja Org Komiteega ning vastama kehtivatele
„Kestvusratsutamise Tehnilistele Delegaatidele esitatavatele nõudmistele“.
825.1.5 Ülemstjuuard peab olema valitud FEI Ülemstjuuardite nimekirjast ja määratakse OK poolt.
825.1.6 FEI poolt heaks kiidetud rajameister peab olema määratud FEI poolt konsulteerides FEI kestvuskomitee ja Org
Komiteega.
825.1.7 Apellatsioonikomitee: Nagu öeldud Üldregulatsioonis on selline Apellatsioonikomitee kohustuslik ja määratakse
FEI poolt konsulteerides FEI KestvusratsutamisKomiteega ja OrgKomiteega.

825.2. CEIO’d, Regionaalsed mängud ja Kontinentide Seenioride, Noorte ja/või Juunioride Meistrivõistlused ning
teised 4 tähe KestvusVõistlused
825.2.1. Kohtunike Kogus peab olema President ja vähemalt kolm liiget, kes on valitud FEI Endurance Kohtunike
nimekirjast, üks neist peab olema välismaalt, määratud FEI Endurance Komitee poolt koos OK-ga. Kõik liikmed peavad
vastama kehtivale „Kestvusratsutamise Kohtunikele esitatavad nõudmised“ nõuetele.
825.2.2. Vet. Komisjonis peab olema President, Välismaa VeterinaarDelegaat ja lisaks üks veterinaar iga 15 hobuse
kohta. Vähemalt pooled liikmed peavad olema välismaalased ja määratud FEI Endurance Komitee poolt koos OK-ga. Kõik
liikmed peavad olema kogenud Kestvusratsutamise Veterinaarid. Minimaalne komisjoni liikmete arv on 5, kaasa arvatud
VKP ja VVD. Vähemalt pooled liikmed peavad olema välismaalased, valitud FEI Endurance Veterinaaride nimekirjast ja
määratud FEI Endurance Komitee poolt, konsulteeritud OrgKomiteega. Kõik liikmed peavad vastama „Nõudmised
Kestvusratsutamise Veterinaaridele“ nõuetele.
825.2.3 Kõigil CEI 4 tähe võistlustel ravivad Veterinaarid peavad olema FEI poolt tunnustatud FEI Ravivad Veterinaarid
konsulteeritud FEI KestvusratsutamisKomitee poolt ja FEI VeterinaarKomitee poolt. Peab olema vähemalt 1 Raviv
Veterinaar 20 võistleva hobuse kohta. Vähemalt 50% Ravivatest Veterinaaridest peavad omama kogemusi CEI võistlustel
Meistrivõistluste tasemel.
825.2.4. Välismaa Tehniline Delegaat peab olema valitud FEI Endurance Tehniliste Delegaatide (Kestvusratsutamise
Kohtunikud, Veterinaarid) nimekirjast määratuna FEI poolt, konsulteerides FEI Kestvusratsutamise Komiteega ja Org
Komiteega ning vastama kehtivatele „Kestvusratsutamise Tehnilistele Delegaatidele esitatavatele nõudmistele“.
825.2.5. FEI poolt heaks kiidetud rajameister on nõutud ja määratakse Org Komitee poolt.
825.2.6. Ülemstjuuard peab olema valitud FEI Ülemstjuuardite nimekirjast ja peab olema määratud OK poolt.
825.2.7. Apellatsioonikomitee: Nagu öeldud Üldregulatsioonis on selline Apellatsioonikomitee kohustuslik ja
määratakse FEI poolt konsulteerides FEI Kestvusrats.Komiteega ja OrgKomiteega.
825.3.CEI 3 tähe Endurance võistlused.
825.3.1 Kohtunike Kogus peab olema President ja Välismaa Kohtunik, kes on valitud FEI Kestvusratsutamise Kohtunike
nimekirjast ja määratud OK poolt maksimaalselt 30 hobuse puhul. Iga lisandunud 30 võistleja puhul on vajalik lisaKohtunike Kogu liige kuni maksimaalselt nelja kohtunikuni, kaasa arvatud President. Teised liikmed, kui neid on, võivad
olla Rahvuslikud Kestvusratsutamise Kohtunikud, määratud OK poolt. Kõik liikmed peavad vastama kehtivale
„Kestvusratsutamise Kohtunikele esitatavad nõudmised“ nõuetele.
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825.3.2 Veterinaarkomisjonis peab olema President ja kaks liiget FEI Kestvusratsutamise veterinaaride nimekirjast
määratud OK poolt. Üks neist peab olema välismaalane. Nõutud on vähemalt 1 veterinaar 20 võistleva hobuse kohta.
Kõik teised liikmed peavad olema kogenud Endurance veterinaarid, vastama
kehtivaltele „Nõudmised
Kestvusratsutamise Veterinaaridele“ nõuetele. Kõik teised liikmed peavd olema kogenud Kestvusratsutamise
veterinaarid ja määratud OK poolt.
825.3.3 CEI 3 tähe võistlustel peab olema vähemalt 1 Raviv Veterinaar FEI nimekirjast 30 võistleva hobuse kohta.
825.3.4 Tehniline Delegaat peab olema valitud FEI Kestvusratsutamise Tehniliste Delegaatide (Kestvusratsutamise
Kohtunikud, Veterinaarid) hulgast, määratud OK poolt ja vastama vastama kehtivatele „ Nõudmised Kestvusratsutamise
Tehnilistele Delegaatidele“ nõuetele. Kui võistlus on alanud, võib Tehniline Delegaat tegutseda Kohtunike Kogu
liikmena.
825.3.5 Ülemstjuuard peab olema valitud FEI Kestvusratsutamise Ülemstjuuardite nimekirjast ja määrataud OK poolt.
825.3.6 Apellatsioonikomitee ei ole vajalik.
825.4. CEI 1 & 2 tähe Kestvusratsutamisvõistlused
825.4.1 CEI 1*Kohtunike Kogus peab kolema President, kes on vastab kehtivale „Kestvusratsutamise Kohtunikele
esitatavad nõudmised“ nõuetele. FEI Kestvusratsutamise Kohtunike nimekirjast valitud ametnik peab olema Org
Komitee poolt määratud maksimaalselt 30 võistleja puhul. Iga järgneva 40 võistleja puhul on nõutud lisa Kohtunike kogu
liige kuni maksimaalselt neli kohtunikku, kaasa arvatud President.
Teised liikmed võivad olla kogenud Rahvuslikud Kohtunikud.
825.4.2 Veterinaarkomisjonis peab olema President ja vähemalt 2 liiget, kes võivad olla Rahvuslikud Kestvusratsutamise
Veterinaarid . Kõik rahvuslikud liikmed peavad olema kogenud Kestvusratsutamise veterinaarid ja määratud OK poolt.
825.4.3 CEI 1* võistlustel peab olema vähemalt 1 Kestvusratsutamise Raviv Veterinaar võistluskeskuses FEI Ravivate
Veterinaaride leheküljelt 50 võistleva hobuse kohta.
825.4.4 Tehniline Delegaat peab olema valitud FEI Kestvusratsutamise Tehniliste Delegaatide (Kestvusratsutamise
Kohtunikud, Veterinaarid) nimekirjast, määratud OK poolt ja vastama vastama kehtivatele „ Nõudmised
Kestvusratsutamise Tehnilistele Delegaatidele“ nõuetele. Kui võistlus on alanud, võib Tehniline Delegaat tegutseda
Kohtunike Kogu liikmena.
825.4.5 Ülemstjuuard peab olema valitud FEI Kestvusratsutamise Ülemstjuuardite nimekirjast ja määratud OK poolt.
825.4.6. Apellatsioonikomisjoni ei ole nõutav.
825.4.7 CEI 2* Kohtunike kogu peab koosnema Presidendist, kes peab vastama kehtiva „Kestvusratsutamise Kohtunikele
esitatavad nõudmised“ nõuetele ja valitakse FEI Kestvusratsutamiskohtunike nimekirjast Org Komitee poolt
maksimaalselt 20 võistleja kohta. Iga järgneva 20 võistleja kohta on nõutav lisaks Kohtunike Kogu Liige. Kõik teised
liikmed, kui neid on, võivad olla kogenud Rahvuslikud Kohtunikud.
825.4.8 VetarinaarKomisjon peab koosnema Presidendist ja minimaalselt kahest liiksmest FEI Kestvusratsutamise
Veterinaaride nimekirjast ning määratakse OrgKomitee poolt. Kõik liikmed peavad vastama Rating requirements for
Endurance veterinarians nõuetele. Üks neist peab olema välismaalane. Kõik liikmed peavad olema kogenud
Kestvusratsutamise veterinaarid ja määratakse Org Komitee poolt.
825.4.9 CEI 2* võistlustel peavad olema vähemalt 1 Kestvusratsutamise Raviv Veterinaarametnik 50 hobuse kohta
võistluspaigas. Ta peab olema FEI Ravivate Veterinaaride nimekirjast.
825.4.10 Tehniline Delegaat peab olema valitud FEI Kestvusratsutamise Tehniliste Delegaatide nimekirjast, määratud
Org Komitee poolt ja vastama *Rating requirements for Endurance Technical Delegates nõuetele. Kui võistlus on alanud,
võib Tehniline Delegaat toimida Kohtunike Kogu liikmena.
825.4.11 Ülemsteward peab olema määratud Org Komitee poolt FEI Ülemstewardite nimekirjast.
825.4.12 Apellatsioonikomisjoni ei ole nõutav.
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Peatükk V Auhinnad ja Autasustamistseremooniad.
Artikkel 826 - AUHINNAD
826.1 Kõik võistluse läbinud võistlejad peavad saama auhinna.
826.2 Kestvusratsutamise võistlustel ei ole auhindade miinimumväärtust.
826.3 Auhinnaraha jagamiseks vaata Üldmäärustik (FEI General Regulations).
Artikkel 827 - AUTASUSTAMISTSEREMOONIA
Veterinaar Komisjon peaks keelama iga sobimatu hobuse osavõtu autasustamistseremooniast.
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Lisa 1: Võistlustel nõutavad määratud tasemega ametnikud:
1*

Kohtunike Kogu
Tehniline Delegaat
Vet komisjon
Raviv Vet
Ülem Steward

2*

Kohtunuke Kogu
Tehniline Delegaat
Vet Komisjon
Raviv Vet
Ülemsteward

3*

Kohtunike kogu
Tehniline Delegaat
Vet komisjon
Raviv vet
Ülemsteward

4*

president
president
liikmed
president

2* või enam
2* või enam
3* või enam
2*
2*

president

3* või enam

president
2 liiget
president

3* või enam
3* või enam
2* või enam
3*
3*

president
välismaa kohtunik

4*
3* või enam
4* või enam
president ja/või VVD 4*
2 liiget
3* või enam
president
4*
4*

Kohtunike kogu

president
4*
välismaa kohtunik
4*
liikmed
4*
Välismaa Tehniline Delegaat
4*
Vet komisjon
president ja Välismaa Vet Delegaat 4*
paneel
4*
Raviv vet
president
4*
Ülemsteward
4*
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