FEI KESTVUSRATSUTAMISE MÄÄRUSTIK
11. väljaanne, kehtiv alates 01. juuli 2020 (tõlkinud Malle Einaste)
SELGITUS MÄÄRUSTIKULE:
Sinise kirjaga tekst - osad on kas FEI määrustikust tõlkimata, sisaldavad vastava artikli lühikest
sisukirjeldust või on tõlgitud vabas vormis, mitte sõna sõnalt
Musta kirjaga tekst – otsene FEI määrustiku tõlge

I PEATÜKK. ÜLDISED NÕUDED
800. Rahvusvaheliste võistluste reeglid ja regulatsioonid
801. Hobuste heaolu
II PEATÜKK : VÕISTLUS
802. FEI Kestvusratsutamise võistluste kategooriad
802,1-4 Üldiselt , mis on CEI, CEIO, CEI/CEN, Tsempionaadid, Mängud
802,4. Tsempionaadid (e. Meistrivõistlused) ja Mängud
802,4,2. Tsempionaadid
(a) 1* Tsempionaadid – min 100 km ja max 119 km ühel päeval
(b) 2* Noorte Hobuste Tsempionaadid – min 120 km ja max 130 km ühel päeval
(c) 2* Juunioride ja Noorte Tsempionaadid – min 120 km ja max 130 km ühel päeval
(d) 2* Seenioride Tsempionaadid – min 120 km ja max 139 km ühel päeval
(e) 3* Seenioride Tsempionaadid 160 km ühel päeval
802,5. Testvõistlused Tsempionaatidele
802,6 Kombineeritud Rahvuslikud ja FEI võistlused
803. Võistluste raskusastmed ( Star Levels of Events)
803,1. CEI, CEIO ja Tsempionaadid jagatakse kolme erineva taseme vahel ( 3* on kõrgeim tase)
803,1,1, 1* võistlused – 100-119 km ühel päeval
803,1,2, 2* võistlused – 120-139 km ühel päeval . või 70-89 km päevas kahepäevase võistlusena
803,1,3, 3* võistlused – 140-160 km ühel päeval, või 90-100 km päevas kahepäevase võistlusena
, või 70-80 km päevas võistlusel mis toimub kolmel või enamal päeval
804. Võistluste juhend
805. MIINIMUMKAALUD
805,1, Võistlejad peavad vastama järgmistele kaalunõuetele. Kaalumisel võetakse arvesse kogu
ratsutamise varustus välja arvatud valjad:
Võistlus
Noored ja Juuniorid

Minimaalne kaal

Noorte ja juunioride võistlused ja
Tsempionaadid
Seeniorid
CEI 1* ja CEI 2*
CEI 3 *
CEIO ja Tsempionaadid

60 kg

70 kg
75 kg
75 kg

805.2. Kui juuniorid või noored võtavad osa Seenioride võistlustest, siis peab nende kaal olema
vastavuses toimuvate Seenioride võistluste kaalunõuetega.
805,3. Nõuded seoses kaaludega:
805,3,1, OC (Organiseerimiskomitee) peab võistlusel tagama töökindla kalibreeritava kaalu
805,3,2, Võistleja (Athlete) peab säilitama min.kaalu kogu selle aja vältel ,millal ta Võistluse ajal
trassil (course) ringe (loops) läbib - seda nii ratsutades kui hobuse kõrval liikudes
805,3,3, Kaalumine viiakse läbi enne Võistluse starti ja ( kui FEI Ametnik seda nõuab) peale finishit.
Kaalumist võidakse ka valikuliselt läbi viia ükskõik millal võistluse toimumise ajal kui FEI Ametnik
seda nõuab.
805,3,4, Kui Võistleja ei vasta kaalunõuetele või väldib kaalumist, siis ta diskvalifitseeritakse.
806. VÕISTLUSEL ÜKS HOBUNE VÕISTLEJA KOHTA
Ükski võistleja ei tohi võistlustel võistelda rohkem kui ühe hobusega.
807. STARTIMINE
807,1, Võistluse esimesel päeval (mitmepäevaste võistluste korral) või võistluspäeval ( ühepäevaste
võistluste korral) peavad kõik startima koos. Hobused ei tohi stardiliini ületada enne kui antakse
signaal stardiks. (vt. Art. 807,2.)
807,2, Hajutatud starte võib kasutada ühepäevastel CEI 1* võistlustel juhul, kui startivaid
võistluspaare on vähemalt 50. Esimese ja viimase võistluspaari startidevaheline intervall ei tohi olla
suurem kui üks tund
807,3 startimine mitmepäevastel võistlustel
807,4, Kui võistluspaar teeb valestardi ( näit. läbib esimese Ringi stardiliini enne stardimärguannet
või läbib mõne järgneva Ringi stardiliini enne kohustusliku puhkeaja lõppemist), siis peab
võistluspaar tagasi pöörduma ja stardiliini uuesti läbima. Selle reegli vastu eksimine toob kaasa
diskvalifitseerimise. Võistluspaari startimise aeg hakkab jooksma hetkest mil anti esimene
stardisignaal ( või luba startida)
807,5, Kui võistluspaarid starti hilinevad, siis nende stardiaega loetakse ikkagi hetkest, mil nad
oleksid pidanud startima. (Selgitus- kui start on kell 9,00 ja võistluspaar läbib stardiliini kell 9,08, siis nende ringi
läbimise aeg läheb käima kell 9,00 ) Ükski võistluspaar ei tohi startida hiljem kui 15 min peale
stardimärguannet. Selle punkti vastu eksimine toob kaasa diskvalifitseerimise.
808, AJA MÕÕTMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
808,1, Aega arvestatakse alates stardisignaalist kuni selle ajani, mil võistluspaar läbib finishiliini. OC
peab kindlustama, et korralikult kvalifitseeritud isikud ( kasutades sünkroniseeritud aja mõõtmise
meetodeid) mõõdaksid ja arvestaksid korrektselt kõikide võistluspaaride stardi ja finishiaegu ning
kiiruseid igal Ringil ja Faasis. ( for each Loop and Phase)

808,2, Kui Korrapidajad ja/või ajamõõtjad vastutavad aegade mõõtmise eest, siis peavad nad
registreerima kõikide võistluspaaride stardi ja finishiajad kõikidel Ringidel ja Faasides, kus on vaja
aega võtta.
808,3, Igale võistluspaarile tuleb anda ajakaart (time card) või kasutada selle asemel vastuvõetavat
ja usaldusväärset alternatiivi iga Faasi lõpul.
808,4, Kui peamine ajamõõtmise süsteem on elektrooniline ( mida soovitatakse CEI 3*, CEIO ja
Tsempionaatide jaoks), peab OC tagama alternatiivsed energiaallikad ja tagavarasüsteemi nii aja
võtmise kui tulemuste arvestamise jaoks, et neid saaks kasutada juhul, kui kõik energiaallikad
lakkavad töötamast.
809. Klassifikatsioon (tulemused)
809,1. Hobuste ülevaatused: Võistluspaarid saavad tulemuse ainult siis, kui kõik hobuste
ülevaatused Võistluste kõikidel etappidel on läbitud
809,2 Individuaalne paremusjärjestus Sõltumata startimise reeglitest ja järjekorrast, peab iga
Võistleja sooritama terve võistluse nii, nagu ta võistleks vaid üksinda ja aja peale. Peab võtma
arvesse rada, distantsi, maastikku ja ilmastikutingimusi ning ei tohi minna vastuollu hobuse heaolu
nõuetega. Võitja on võistluspaar, kes läbib trassi kiireima ajaga, olles täitnud kõik trassil kehtivad
nõuded ( sealhulgas kõik nõuded kiirusepiirangutele ja kaalunõuetele) ning olles läbinud kõik
Hobuste ülevaatused ja med. kontrollid. Täidetud peavad olema ka kõik nõuded Hobuse ja Võistleja
ohutusele vastavalt asjassepuutuvatele FEI Reeglitele ja Määrustikele.
809,3 Võistkondlik paremusjärjestus
809,4. Dead heat (võrdne tulemus) Kui kaks või enam võistluspaari stardivad võistlusel samal ajal
ja finisheerivad võrdse ajaga, siis peab Kohtunike Kogu ( keda assisteerivad korrapidajad) välja
selgitama, milline võistluspaar läbis finishiliini esimesena ( tehes seda kas visuaalse vaatluse alusel
või kasutades foto/video materjale) ning see võistluspaar asetatakse paremusjärjestuses ettepoole.
Kohtade jagamist tulemustes olla ei saa.
809,5, FTQ, DSQ, WD ja RET
810. Võistlustel eemaldamine ( removal from competition)
811, Võistlustele eelnev koosolek (pre-ride briefing)
812, Veterinaarkontroll ja menetlus
Vt. Annex 5 ja FEI Veterinary Regulations
III PEATÜKK. TRASS / VÕISTLUSTE ALA (Course/Field of Play)
813. VÕISTLUSTE ALA
813,1. Võistluste ala ( Field of Play) on territoorium, kus viiakse läbi võistlus ja sellega seotud
veterinaarsed ülevaatused seal hulgas
813,1,1 Trass (course) – jaotatud ringideks (Loops) ja faasideks (Phases), detailid võistluste
juhendis ja trassi plaanil vt-. Art 814,815 ja 817-820
813,1,2 Hoolduspunktid (crew points) – kindlaksmääratud alad trassil, kus Hooldusmeeskond
võib abistada oma Võistluspaari vastavalt Võistluste Juhendis sätestatule vt. Art 822,4,1
813,1,3 Vet. ala ( Vet Gate) – kindlaksmääratud ala, kus Võistluspaarid peavad peale iga ringi
läbimist peatuma Hobuste Ülevaatuseks ning kohustuslikeks puhkepausideks mimg mille hulka
kuuluvad :

(a) Taastumisala (recovery area)- ala, kus peale iga ringi Hobused võivad taastuda enne
sisenemist Vet.Kontrolli Hobuste Ülevaatuseks vt. art.816
(b) Vet. Kontoll ( vetting area) – ala, kus viiakse läbi Hobuste Ülevaatus peale iga Ringi
läbimist vt. Art 816,3
(c) Puhkeala (hold area) – ala, kus Hobused saavad puhata peale Hobuste Ülevaatust
kohustusliku Puhkepausi ajal vt. Art. 816,8 ja 816,10
813,2. Juurdepääs võistluste alale
813,2,1 Juurdepääs võistluste alale võib olla piiratud vastavalt käesolevale Kestvusratsutamise
määrustikule, FEI Vet. Regulatsioonidele, teistele seotud FEI Reeglitele ja Regulatsioonidele,
Võistluste Juhendile või vastavalt Kohtunike Kogu poolt sätestatule
813,2,2 Seoses Art 816,4 (täiendavad piirangud Vet. Kontrolli jaoks) ja Art 813,2,1 on maksimaalne
Võistluste alale lubatud Hooldusmeeskonna liikmete arv neli liiget hobuse kohta.
813,3 Nõutav identifikatsioon Võistluste alal – sisu selles, et kõik peavad olema identifitseeritavad,
nii hobune, sõitja kui abilised, eriti kehtib vet.alas
813,4 Võistluspaarid erinevates klassides- sisu selles, et peavad olema eristatavad
813,5 Hobused peavad olema kogu aeg nähtaval, eksimine selle reegli vastu toob kaasa DSQ või
Kollase kaardi
813,6 Võistluste alalt eemaldamine- kui ei järgita art 810 rakenduvad karistused vastavalt art 864
814. RINGID (Loops)
814,1 Trassi kogupikkus tuleb jagada teatud arvuks ringideks
814,2 Ringi aega (Loop time) arvestatakse ajast, mil Võistluspaar läbib vastava ringi stardiliini kuni
ajani, mil ta jõuab selle ringi lõpujoonele. Ringi aeg ei sisalda taastumisaega ega Vet. Kontrollis (
vetting area) veedetud aega.(märkus- mitte ajada segamini ringe ja faase ! vt. Art 815 )
814,3 Ringi kiirus on Võistluspaari keskmine kiirus selle ringi läbimisel. Seda arvestatakse jagades
Ringi pikkuse selle läbimiseks kulutatud ajaga.
814,4 Nõuded Ringidele:
814,4,1 Seoses selle art 814,4 j art 818,3 määrab OC võistluste iga ringi pikkuse ning peab
konsulteerima Kohtunike Kogu, Veterinaarkomisjoni Presidendiga (PVC) ja
Välisveterinaardelegaadiga (FVD) ringide arvu ja iga ringi pikkuse osas.
814,4,2 Ringide pikkused võivad varieeruda (st. Kõik ringid ei pea olema ühesuguse pikkusega. Iga
Ring peab olema min 20 km ja max 40 km pikk
814,4,3 Võistlus võib olla ühel või mitmel päeval, kuid iga võistluspäev peab olema jagatud
vähemalt kolmeks ringiks
814,4,4 Seoses Art 814,4,3 peab igal Võistlusel olema alljärgnev arv ringe sõltuvalt trassi pikkusest
Trassi pikkus
100 – 119 km
120 – 139 km
140 – 160 km CEI 3*
160 km 3* Tsempionaat

Ringide min. arv
kolm
neli
viis
kuus

814,4,5 Ringid ei tohi olla spetsiaalselt koostatud või ehitatud selliste kiiruste jaoks, mis võiksid
suurendada hobuste vigastuste riski. Rajameister või Tehniline Delegaat (TD) peavad tegema selles
osas viimase otsuse.
814,4,6 Trassi raskemad lõigud ( more demanding parts) peaksid olema trassi varasemalt
sõidetavas osas.
814,4,7 OC peab kindlustama, et Hobustel oleks trassil juurdepääs veele vähemalt iga 10 km järel.
815 FAASID (Phases)
Faas ( või Faasi aeg) koosneb Ringi läbimise ajast ja sellele liidetud Hobuse taastumisajast peale
selle ringi läbimist ( vt Art 816) välja arvatud viimane Faas, mis ei sisalda taastumisaega peale
viimase ringi läbimist
816 VET. ALAD ( Vet Gates)
816,1-4 Taastumisala, Vet.Kontroll, juurdepääs Vet.Kontrolli
816.5 Hobuste ülevaatus
816,5,1 Hobuste ülevaatus sisaldab Hobuse sobivuse hindamist võistlusel jätkamiseks võttes
aluseks nii pulsi taastumise, metaboolse seisukorra, liikumise (gait) kui üldise konditsiooni. Kui
selles KR Määrustikus ei ole teisiti sätestatud, siis tuleb vastav ülevaatus läbi viia ühe ja sama
veterinaari poolt.
816,5,2 Kui hobune siseneb Vet. Kontrolli ( vetting area) , siis tuleb ta viia otse Vet.Kontrolli värava
juurest talle määratud veterinaari juurde ( vastavalt Korrapidajate juhistele) . Hobune peab pidevalt
edasi liikuma. Vet.kontrolli dekoorumit tuleb igal ajal respekteerida ( vt Lisa 5 para 10 )
816,5,3 Hobustelt võidakse nõuda ka täiendava ülevaatuse ( re-inspection) läbimist enne vet. alalt (
vet.gate) lahkumist ja uuele ringile minemist. (vt Lisa 5 para 8)
816,6 Pulsi mõõtmine: Esimese asjana tuleb Hobuste ülevaatusel mõõta hobuste pulssi.
Protseduuri detailid – vt Lisa 5 para 9,3
816,6,1 Kõikidel võistlustel ( sõltumata tärnide tasemest) peab Hobuse pulss ülevaatusel olema:
(a) 64 lööki / min 15 min peale iga ringi lõpujoone ületamist v.a viimasel ringil
(b) 64 lööki /min 20 min peale finishiliini ületamist peale viimast ringi
816,6,2 Art 816,6,1 toodud ajalimiit algab hetkel, kui Võistluspaar ületab ringi lõpujoone ja
lõpeb hetkel, kui hobune ületab joone , mis tähistab sisenemist vet. kontrolli hobuse
ülevaatuseks. ( kui hobusele on vaja teha uus pulsi mõõtmine, siis ülevaatusele esitamise aeg
jookseb edasi sealt kui tal esimest korda pulssi mõõdeti). Kui hobuste ülevaatusega tegelevad
veterinaarid on hõivatud paljude teiste hobustega sel ajal, kui võistluspaar tuleb vet.kontrolli oma
hobust esitama, siis selle paari jaoks hobuse esitamise aeg peatatakse kuni ta oma järjekorda
ootab.
816,6,3 Kui hobune eemaldatakse võistluselt enne ringi lõpujoone ületamist, siis tuleb hobune
esitada hobuste ülevaatuseks kohe peale eemaldamist vastavuses art.810. Sellisel juhul kehtivad
samad maksimaalsed pulsi parameetrid.
816,6,4 (Välja arvatud juhul, mis on kirjas art 816,6,6) Kui hobuse pulss on kõrgem kui lubatud
max., siis võib hobust esitada vet ülevaatusele teist korda eeldusel, et ta mahub veel lubatud
ajalimiidi piiridesse. Kui hobune teist ülevaatust ei läbi, siis on tulemuseks FTQ. (vt. ka Lisa 5 para
9,3 (f)(iv). Kolmandat korda hobust esitada ei ole lubatud.

816,6.5, Kui poolel trassil toimuvas vet. Kontrollis või kolmandas ja järgnevates Vet. Kontrollides (
mis iganes neist tuleb esimesena) on hobuse pulss esmakordsel mõõtmisel kõrgem kui 68 lööki
minutis, siis peab hobune läbima uue pulsi mõõtmise ja kohustusliku kordusülevaatuse enne
järgmisele ringile minekut
816.6.6. Viimasel hobuste ülevaatusel saab hobust esitada ülevaatusele vaid ühe korra. Kui hobuse
pulss ei vasta nõutud parameetritele, on tulemuseks FTQ vt. ka Lisa 5 para 9,3 (f)(iv).
816,6,7 Kui hobust ei esitata vet. kontrolli määratud ajalimiitide piirides, siis toob see kaasa
diskvalifitseerimise. Sellele vaatamata peab hobune läbima vet. ülevaatuse ning FTQ -le võivad
lisanduda täiendavad veterinaarsed (või muud) põhjused.
816,7 Metaboolik, liikumine ja muud parameetrid Koheselt peale pulsi mõõtmist peab hobune
läbima kõik muud hobuste ülevaatuse juurde kuuluvad kontrollid ( kaasa arvatud traavimine
liikumise korrasoleku kontrolliks) ja seda peab tegema sama veterinaar, kes hobuse pulssi mõõtis
Vt. Ka lisa 5 para 9
816,8 Puhkepaus (hold time) : peale iga ringi ( v.a. peale viimast ringi) peab hobustele andma
kohustusliku puhkeperioodi, mis algab siis, kui lõpeb taastusmisaeg ( vt art 816,2.) ning kestab
määratud aja. Puhkepausidele on alljärgnevad nõuded:
816,8.1 Hobusele peab olema puhkepaus peale iga Vet.ala ( v.a. peale viimast finishijärgset vet
ala) ja selle pikkus peale olema vähemalt 1 min iga vahetult enne läbitud ringi 1 km kohta. ( näit.
35 km ringi läbimise järel peab minimaalne puhkepaus olema vähemalt 35 min )
816,8,2 CSI 3* ja Tsempionaadil peab olema vähemalt üks minimaalselt 50 min pikk puhkepaus.
Teistel võistlustel peab olema vähemalt üks puhkepaus minimaalselt 40 min pikk.
816,8,3 Maksimaalne puhkepausi pikkus ühepäevasel võistlusel on 60 min
816,8,4 Kohustusliku kordusülevaatuse korral peab puhkepausi pikkus olema vähemalt 40 min ning
hobused tuleb kordusülevaatusele esitada 15 min enne selle puhkepausi lõppemist
816,8,5 Puhkepauside osas konsulteeritakse Kohtunike Koguga, PVC ja FVD-ga
816,9 Modifikatsioonid pulsi parameetritele, presenteerimise aegadele ja/või puhkepauside
hobuse ja/või võistleja heaolu kaitseks:
816,9,1 Võistluste juhend võib määrata maksimaalsed pulsi sagedused ja ( vet ülevaatusele)
presenteerimise ajad, mis on madalamad/lühemad kui art 816,6 ette antud maksimumid
816,9,2 Hobuste heaolu ja võistlejate ohutuse huvides võib Peakohtunik ( PGJ)( PVC, FVD,
Kohtunike kogu liikmete ja TD-ga konsulteerides ja nende soovitusi arvesse võttes) enne võistlust
või võistluse ajal:
(a) Vähendada maksimaalset lubatud pulsilöökide arvu
(b) Lühendada vet.alal hobuste presenteerimiseks ette antud aega ja/või
(c) Pikendada puhkepause
Ülatoodud parameetrite muudatused tuleb teatavaks teha kõigile võistlejatele ja/või Võistkonna
Esindajatele enne küsimuse all oleva ringi starti
816,9,3 Terve võistluse vältel peavad PGJ., Vet.Komisjon, FVD., Kohtunike kogu liikmed ja TD
jälgima võistluse tingimusi (k.a. ekstreemseid ilmastikutingimusi või muid erandlikke asjaolusid) ja
hobuste arvu, kes ei läbi vet. ülevaatusi igal ülevaatusel. Nende ülesanne on hobuste heaolu
huvides teha muudatusi ülevaatuste parameetrites.

816,9,4 Kui parameetreid ülaltoodud viisil vähendatakse/lühendatakse, siis asendatakse vastavalt
ka nendes KR määrustikes toodud viited
816,10 Hobuste jaoks peab peale hobuste ülevaatust olema ohutu ala puhkamiseks, kus nad
saavad veeta nõutud puhkepausi ( Puhkeala ehk Hold area) Puhkeala ja taastumisala võivad olla
samad või eraldi alad.
817 TRASSI PLAAN
817,1 Rajaplaan- valmis vähemalt 7 päeva enne võistlust, vastu võetud TD poolt ja antud üle
Koht.kogule
817,2 Plaanid, kaardid, GPS Kui trass on valmis , siis mitte hiljem kui enne sõidueelset koosolekut
peab iga võistleja saama ligipääsu:
817,2,1 plaanile või kaardile, mis näitab ära trassi raja, sh. iga ringi stardi ja finishi, lubatud
hoolduse- (crewing) ja veevõtukohad, vet.alad, teadaolevad ohukohad ja
817,2.2 kaardi skaalaga vähemalt 1:50000 või GPS varustuse
817,3 Trassi muutmine Trassil ei tohi peale avalikustamist teha muudatusi ilma TD või PGJ
heakskiiduta. OC peab muudatustest võistlejaid ja (kui neid on) võistkondade esindajaid teavitama
nii ruttu kui see reaalselt vajalik on.
818. TRASSI PLAAN, MAASTIK ja OHUTUS
818,1 Trass peaks olema tehniliselt väljakutsuv. Testima hobuste tervist ohtu seadmata
võistluspaaride vastupidavust ja ratsutamisoskust
818,2 Trassil peaksid olema tehnilised väljakutsed seoses pinnase, maastiku ja kõrgustega. Võib
olla kraave, järske ronimisi ja langusi, vee läbimisi. Võimalikult looduslikud , säilitama sama
seisukorra võistluse vältel
818,3 Trass peaks olema kooskõlas alljärgnevate piirangutega :
813,3,1 Trassi maastikku võib muuta vaid seal, kus see osutub vajalikuks võistlejate ohutuse ja
hobuste heaolu huvides. Trassil peaks olema minimaalselt 25 % muutmata maastikku.
818,3,2 Maksimaalselt 10% terve trassi pikkusest võib olla kattega tee
818,3,3 Maastiku tüüp ja kõrguste vahed peavad olema Võistluste juhendis ära märgitud
818,4 Finishiliin viimasel ringil peab olema piisavalt pikk ja lai selleks, et paljud hobused saaksid
üksteist segamata finisheerida ning peale finishit peaks olema piisav ala selleks, et võistluspaarid
saaksid ohutult peale finisheerimist seisma jääda. Finishiliin peaks Vet.alale olema nii lähedal kui
vähegi võimalik
818,5 Võistlusel peavad võistlejad saama sõita oma tempoga, arvestades kiirusepiiranguid
818,5,1 Kui tingimused halvenevad või ilm muutub ekstreemseks niivõrd, et see võib segada
osadel võistluspaaridel ohutut trassi läbimist, siis PGJ ja PVC võivad koos OC ja FVD-ga nõuda
kohustuslikke peatusi või määrata maksimaalse läbimisaja ringile/faasile ja/või määrata sulgemisaja
vet. alale. Et osa võistlejaid ei jääks liiga kaugele maha või ohutuse ja heaolu huvides.
818,5,2 OC koos TD-ga võib trassile seada kohustusliku allüüriga või kiirusega lõike
819 TRASSI MÄRKIMINE

819,1 Trassi märgised peavad olema selged ja hästi nähtavad, et poleks mingit kahtlust, mismoodi
trassil edasi sõita. Iga 10 km järel peab olema distantsi tähistav silt. Iga ringi algus ja lõpp peavad
olema selgelt ja vastavalt märgistatud. Trassi tähisteks võivad olla lipud, lindid, sildid, lubi, värv jne.
819,2 Kui OC on teadlik trassil olevatest võimalikest (trassi lühemaks) lõikamise kohtadest, siis
peab OC sinna paigutama korrapidaja kindlustamaks, et võistluspaarid seda lõikamise võimalust ei
kasuta
819,3 Trassi tähiseid tuleb respekteerida, selle vastu eksimine toob kaasa väljalangemise
820 TRASSI LÄBIMISE KORD
820,1 Võistluspaarid peavad läbima terve trassi õiges järjekorras ja suunas nii nagu see on trassi
paanil/kaardil märgitud. Kui võistluspaar seda ei tee, siis vastavalt Art 820,2 ta diskvalifitseeritakse.
820,2 Kui võistluspaar trassil eksib, siis võib Kohtunike Kogu (juhul, kui ta seda võimalikuks peab)
lubada võistluspaaril eksimust paramdada nii, et võistluspaar läheb tagasi sinna kohta, kus viga
tehti. Kui võistluspaar seda ei tee, siis ta diskvalifitseeritakse. Kui Kohtunike kogu leiab, et eksimuse
parandamine trassil (sellisel viisil) ei ole võimalik ja/või ei ole hea hobuse jaoks, siis võib
(Koht.Kogu) määrata alternatiivi, mis nõuaks võistluspaarilt sama pika distantsi läbimist sama tüüpi
maastikul – sama ringi jooksul ja nii, et võistluspaar läbiks ikkagi kõik vet.alad õiges järjekorras ja
vastavate ajalimiitide piirides. Sellisel juhul saab võistluspaar sertifikaadi trassi läbimise kohta, kuid
tulemuseks „Finisheerinud asetuseta“ ( Finished not Ranked) . Võistleja ja hobune ei saa
kandideerida Best Condition auhinnale ning ei saa kohta individuaalses või meeskondlikus
arvestuses.
821. VÕISTLUSTE EDASI LÜKKAMINE/ ÄRA JÄTMINE
821,1 Protseduur kirjas FEI GR. Jne.
821,2 Võistluse edasilükkamine ja/või ära jätmine – teavitada (loetelu, keda) enne võistluse algust
või ringi algust
822 ABISTAMINE TRASSIL ja FAIR PLAY
822,1 Võistleja võib trassil hobust (käe kõrval) juhtida või talle järgneda, kuid ta peab olema sadulas
iga võistluspäeva esimest stardiliini ja iga päeva viimase ringi finishiliini läbides. Selle reegli vastu
eksimine toob kaasa diskvalifitseerimise.
822,2 Pärast seda, kui võistluspaar on startinud, siis peale võistleja ei tohi mitte keegi teine hobust
trassil talutada või temaga ratsutada. Karistus eksimuse eest – diskvalifitseerimine
822,3 Võistluspaar, kes tahtlikult takistab teise võistluspaari möödumist , diskvalifitseeritakse. See
punkt ei ole mõeldud olukorra jaoks, kus toimub konkurentsivõitlus parema koha nimel, see on
pigem olukorra jaoks, kus aeglasemast võistluspaarist tahetakse mööduda ( näiteks) selle pärast, et
too liigub liiga aeglaselt või on tal varustusega probleeme.
822,4 Lubatud abi
822,4,1 Võistluste juhendis peab olema kirjas, milline abi ( crewing – hooldamine) on võistluspaarile
sellel võistlusel lubatud. Täpsemalt see, kus selline abi on trassil ja vet. alas lubatud. Määratud alad
trassil, kus hooldamine on lubatud, on „hoolduspunktid“ ( crew points )
822,4,2 Hoolduspunktide vahe peab olema vähemalt 5 km. Hooldamine väljaspool määratud
hoolduspunkte on keelatud ja toob kaasa diskvalifitseerimise. Siiski:
(a) Võistleja vastutab selle eest, et ta hoolitseb oma hobuse eest vastavalt tingimustele ja ilmale
Kui hobune vajab kiiret abi tervise kaitseks, peab võistleja hobuse abi vastuvõtmiseks

peatama. Kui ta ei peatu või hoiab muul viisil ära hobuse jaoks vajaliku abi vastuvõtmise, siis
võidakse seda lugeda hobuse halvaks kohtlemiseks. Selle punkti väärkasutamine selleks, et
saada ebaausat eelist toob kaasa diskvalifitseerimise. Vältimatut abi saanud hobune võib
veterinaarsetel (või muudel) põhjustel saada määratletud kui FTQ
(b) Võistluspaar võib saada abi igal ajal siis, kui võistleja kukub või saab muul viisil oma
hobusest eraldatud või siis, kui hobune kaotab raua. Võistleja peab uuesti sadulasse istuma
ja/või jätkama ringi läbimist sellest kohast, kus ta sadulast maha tuli , trassilt lahkus või
vahelesegamist nõudis.
822,4,3 Trassil on ka iga 10 km järel eraldi määratud alad, kus hobuste jaoks on saadaval joogivesi
(vt. Art 814,4,7)

822,5 Keelatud abi: Võistleja või treener, kes võtab vastu või annab alljärgnevat abi, saab KR
Kollase Hoiatuskaardi ning kui on tegemist art 822,5,5, 822,5,6 ja/või 822,5,7 siis lisaks ka
diskvalifitseeritakse
822,5,1 kui ükskõik kes mingil trassi osal järgneb (võistluspaarile), liigub nende ees või liigub koos
(võistluspaariga) kas jalgsi, jalgrattaga või motoriseeritud sõidukiga
822,5,2 kui motoriseeritud sõidukiga (võistluspaarile) järgnetakse, liigutakse tema ees või liigutakse
temaga koos trassiga seotud kõrvalrajal
822,5,3 kui ergutatakse hobust traavi ajal vet. alas ( siiski - isik, kes hobust jooksutab, võib
kasutada piiratud verbaalset ergutamist )
822,5,4 kui trassil lõigatakse tee puhastamiseks läbi traadist aedu või teisaldatakse teesulge, või
võetakse puid maha või elimineeritakse väljakutseid või muudetakse trassil tehnilisi aspekte
822,5,5 antakse või võetakse vastu ükskõik millist abi selles trassi osas, mis ei ole spetsiaalselt
sellise abi andmiseks mõeldud
822,5,6 inimene trassil ( kes ei ole võistleja ise) ergutab hobust ükskõik millisel viisil ; või
822,5,7 võistluspaar aktsepteerib või palub mingit vahelesegamist isikult, kellel ei ole õigust
võistluspaari abistada ja selle vahelesegamise eesmärgiks on eelise saamine kas võistlejale või
tema hobusele
823 RIIETUSE KOODEKS
823,1 Iga isik, kes võistlustel hobuse selga istub, peab kandma:
823,1,1 ratsaspordi/kesvusratsutamise standardile vastavat kindlalt kinnitatud kaitsekiivrit; ja
823,1,2 ohutuid sileda tallaga ja 12 mm või kõrgemate kontsadega ratsutamise jalatseid või
alternatiivina korvjaluseid ( caged/boxed stirrups) või equestrian safety stirrups
823,2 Kõikidel võistlustel peavad kõik osavõtjad (selles art 823 loetletud isikud) kandma puhast ja
korrektset riietust, mis oleks sobiv ja ei kahjustaks Kestvusratsutamise kuvandit; lisaks:
823,2.1 Võistlejad peavad kandma sobivat võistkonna või individuaalset ratsariietust ( sealhulgas
kas triiksärki või kraega polosärki) siis kui nad on võistlusalal (on the Field of play) ja esimese
( sõidueelse) hobuste ülevaatuse ajal, samuti avamis- ja lõpetamistseremooniate ajal, Best
Condition auhinna jagamisel ja autasustamisel

823,2,2 Võistkonna ametnikud ja Hooldusmeeskonna liikmed peavad kandma sobivat võistkonna
või individuaalvõistkonna riietust siis kui nad on võistlusalal (on the Field of play) ja esimese (
sõidueelse) hobuste ülevaatuse ajal, samuti avamis- ja lõpetamistseremooniate ajal, Best Condition
auhinna jagamisel ja autasustamisel
823,2,3 FEI ametnikud peavad kandma sobivat tööriietust ( shortsid ja sandaalid on keelatud) kogu
võistluse toimumise ajal siis, kui nad täidavad oma töökohustusi , sealhulgas võistlusalal. Esimese
võistluseelse hobuste ülevaatuse ajal, avamis- ja lõpetamistseremooniatel , Best Condition auhinna
jagamisel ja autasustamisel peavad FEI amtnikud kandma pintsakut ( kui see ilma arvestades sobiv
on ) ja ( ainult mehed) lipsu.
823,2,4 Shotsid ei ole lubatud Vet. alas ( Vet Area) või avamis- ja lõpetamistseremooniatel, Best
Condition auhinna jagamisel ja/või autasustamisel. Ohutuse huvides ei ole sandaalid võistlusalal
(Field of Play) lubatud.
823,3 Lubatud reklaam riietusel – vt. FEI GR
823,4 PGJ ja /või CS (Chief Steward) võivad riietuse koodi rikkuvalt isikult nõuda , et ta vahetaks
riided ära ja ( kui see isik seda ei tee st. ei vaheta riideid) võivad nõuda sellelt isikult, et ta lahkuks
(või viidaks ära) võistlusalalt.
824 VÄRVID ja NAHAKREEMID
Värvid (sh. henna) on võistlusalal keelatud. Võivad segada hobuste ülevaatust, identiitseerimist.
Barrier cream või tropical skin cream lubatud, eemaldada enne ülevaatust või kui nõutakse. Disq.
oht.
825 VARUSTUS Tack and equipment
825,1 Varustuse seisukord: hobuse varustus peab olema heas korras ja sobima hobusele. Vältida
tuleb hobusele valu või vigastuse tekitamise riski. Ametnikud võivad nõuda ükskõik millise
mittesobiva (ill-fitting) varustuse osa eemaldamist või välja vahetamist. Sellise mittesobiva
varustuse kasutamist, mis või põhjustada (või põhjustab) hobusele valu või vigastusi, võib käsitleda
hobuse halva kohtlemisena. ( vt. ka FEI VR )
825,2 Lubatud varustus : FEI võib välja anda täiendavaid detailseid reegleid lubatud varustuse
kohta. Seoses järgnevaga ja art 825,1 on Võistlusalal nõutud või lubatud – required or permitted (nii
nagu alljärgnevalt täpsustatud) järgmine varustus:
825,2,1 korralikult sobivad valjad ja sadul on trassil nõutud
825,2,2 Gägid ja suulisteta valjad on lubatud
825,2,3 Martingalid on lubatud, aga peavad olema sellised, et nad ei takistaks liigselt hobuse pea
vaba liikumist
825,2,4 Ratsmed peavad olema kinnitatud suuliste külge või ( suulisteta valjaste puhul) otse valjaste
külge
825,2,5 ükskõik milliste suuliste küljes oleva ükskõik millise kangi (shank, lever arm ) pikkus ei tohi
ületada 8 cm
825,2,6 Nahast või plastikust kapslid on lubatud. Kapsel ei tohi kunagi olla nii kõvasti kinni
tõmmatud, et ta võiks nahka ärritada. Vähemalt kaks sõrme peab nina eesosas kapsli vahele
mahtuma.
825,2,7 Põserihmad ( selle all mõeldakse kahte lambanaha riba või sarnast materjali, mis on
kinnitatud valjaste põserihmade külge ) on lubatud. Vt. lisa 8 diagramm

825,2,8 Kui võistluste juhendis ei ole teisiti sätestatud, siis silmaklapid või visiirid ( sarnanevad
silmaklappidele, kuid on aukudega ja lubavad piiratud vaatevälja kõrvale või taha) on lubatud
eeldusel, et nad võimaldavad täielikku piiramata ja segamatut vaadet ettepoole.
825,2,9 Putukamaskid ( fly masks) on lubatud vaid siis, kui nende kasutamine on kohalikke
tingimusi arvestades Kohtunike kogu poolt heaks kiidetud ning eeldusel, et need :.(i) ei piira liigselt
hobuste nägemist või kuulmist,(ii) ei ole mõeldud muuks otstarbeks kui ainult hobuste kaitsmiseks
putukate eest ja (iii) need võetakse hobuste ülevaatuse ajal ära
825,2,10 Equi-boots and pads on lubatud
825,1,11 Päitsed (head collars) on lubatud ainult juhul kui hobune on piisavalt kontrollitav ning ei
kujuta endast mingit turvariski ühelegi inimesele ega teistele hobustele. Muudel juhtudel ( ja seda
enamasti) peab kasutama valjaid.
825,3 Keelatud varustus Alljärgnevate asjade kasutamine on igal ajal Võistlusalal ja treeningaladel
keelatud:
825,3,1 kõikvõimalikud ratsmete tüübid, mis võivad liigselt piirata hobuse pea vaba liikumist sh.
libisevad ratsmed (running reins) / Prantsuse ratsmed
825,3,2 ratsmete lisad , näiteks aasad ( handles)
825,3,3 metallketist kapslid
825,3,4 piitsad (sh kõikvõimalikud esemed, mida saaks kasutada piitsana)
825,3,5 kannused
825,3,6 kõikvõimalikud hobuse kõrvu katvad ja kõrvade sees olevad esemed ( näiteks kõrvatropid
või nendele sarnanevad esemed, kõrvakaitsed – ear bonnets/hoods, välja arvatud putukavõrgud
vastavuses art 825,2,9 ja
825,3,7 vastavalt art 825,2,8 ja 825,2,9 on keelatud asjad, mis katavad hobuse silmi (silma) või
muul viisil piiravad hobuse nägemisulatust. Kaasa arvatud silmakatted (eye covers) või silmakilbid
(eye shields) . Viimased sarnanevad silmaklappidele, kuid silmad on kaetud võrgu või muu
läbipaistva materjaliga vt Lisa 8
825,4 Turvavarustus : Võistluste juhend võib nõuda spetsiifiliste turvaelementide kasutamist nagu
näiteks helkurid
825,5 Mobiiltelefonid ja GPS seadmed: Mobiiltelefonide ja GPS sedmete kasutamine on lubatud.
Kõik muud kommunikatsioonivahendid peavad olema enne võistluste algust Kohtunike Kogu poolt
heaks kiidetud
825,6 Mittesobivus (Failure to comply) : Ametnik võib võistlusalal igal ajal kontrollida kasutatavat
varustust. Kui ametnik tuvastab, et enne esimest võistluseelset (pre-ride) hobuste ülevaatust või
selle ajal kasutatakse varustust, mis ei vasta art 825,2 (lubatud varustus) või art 825,3 (keelatud
varustus) nõuetele, siis võib Ametnik nõuda sellise varustuse asendamist või eemaldamist.
Ametniku korralduste mittetäitmine toob kaasa diskvalifitseerimise. Kui (vale varustus) tuvastatakse
peale võistluseelset hobuste ülevaatust, siis võistluspaar diskvalifitseeritakse.
PEATÜKK IV ELIGIBILITY – SOBIVUS e VASTAVUS
826, NÕUDED VÕISTLEJATE JA TREENERITE VANUSELE
826,1 Isik võib Kestvusratsutamise võistlustest Võistlejana osa võtta alates 1. jaanuarist sellel
aastal, mille jooksul ta saab 14 aastaseks ( selgitus:näit 2020 saab võistelda isik, kelle sünnipäev jääb
vahemikku 1,01-31,12,2006 )

826,2 Treener peab olema 18 aastat vana või vanem, et teda saaks FEI-s registreerida hobuse
treenerina
827, HOBUSTE MINIMAALNE VANUS
827,1 Minimaalne hobuste vanus on alljärgnev:
Võistluse tase
Novice - algaja
CEI 1*
CEI 2*
CEI 3*
CEIO, Tsemp, v.a. Noorte Hobuste Tsemp. Vt
art 827,2

Nõutav minimaalne vanus
5 aastat vana
6 aastat vana
7 aastat vana
8 aastat vana
Hobune peab olema vähemalt aasta vanem kui
sama tasemega ( tärnide arvuga) CEI
võistlustel nõutud ( näit. Võistlemiseks 2*
Tsemp. Peab hobune olema 8 aastane)

827,2 Noorte Hobuste Tsempionaadil võistlemiseks peab hobune olema 8 aastane. ( et ei tekiks
kahtlusi, siis kaheksa aastat on nõutud, mitte minimaalne vanus)
827,3 Hobuse sünnipäevaks loetakse 1. jaanuar sellel aastal , mil ta on sündinud
827,4 Vanus peab olema dokumentaalselt tõestatud
828 REGISTREERIMINE
828,1 Võistlemiseks peavad võistlejad, hobused ja treenerid olema FEI-s registreeritud ja maksud
makstud
828,2 KR hobuste treenerid tuleb FEI-s reg. ja maksta eraldi maks. Kui võistleja=treener lisamaksu
pole
828,3 Treeneri vahetus teatada FEI-sse. Vahetuse korral ei saa hobune 30 p võistelda arvestatuna
päevast, mil FEI- d teavitati
829 TIINED MÄRAD
Üle 120 päeva tiined või võõrutamata varsaga märad ei tohi ühelgi võistlusel võistelda

PEATÜKK V FEI VÕISTLUSTEKS KVALIFITSEERUMINE JA FEI VÕISTLUSTEL VÕISTLEMINE
830 ÜLEVAADE
Hobuste heaolu huvides on tehtud kvalif. süsteem nii võistlejatele kui hobustele
831 EDUKAS SOORITUS
„ Edukas sooritus“ võistlustel – kõik faasid nõutavate parameetrite piires lõpetatud ( aeg vastavuses
nõuetega , lõikamisi trassil pole, keelatud abi pole), kõik vet.kontrollid läbitud, kaalunõuded tädetud,
kiirusepiiranguid järgitud, ei ole ennast maha võtnud või loobunud, ei ole saanud FTQ, ei ole DSQ,
võistlustevaheline puhkeperiood nõutud piirides
832 NOVICE (algaja) KVALIFIKATSIOONID
832 NOVICE (Algaja) KVALIFIKATSIOONID

832,1 Vastavalt art 832,4 peavad kõik hobused ja võistlejad olema edukalt sooritanud kõik oma
Algaja (märkus: edaspidi tekstis konkreetsuse huvides ingl. keelne NOVICE ) kvalifikatsioonid selleks, et CEI
võistluste kvalifitseerumisprotsessis edasi liikuda.
832,2 Novice kvalifikatsioone administreerib Rahvuslik Föderatsioon (NF) . Enne kui vastav NF teeb
kas Hobuse või Võistleja ülesandmise FEI võistlusteks, tuleb FEI lehel täita vastav vorm, mis
tõendab Novice sobivust ehk kvalifikatsioonide täitmist
832,2 Novice kvalifikatsioonide protseduur: Hobused ja võistlejad peavad olema edukalt läbinud
(ei pea olema seda teinud paarina)
Kaks Novice sõitu 40-79 km (ühel päeval) ja kaks Novice sõitu 80-100 km kiirusepiiranguga mitte
rohkem kui 16 km/h ( kalkuleeritud vastavalt art 838,2)
Nõutud 80-100 km sõidud peavad olema sooritatud kas :(i) kui kaks ühepäevast võistlust või (ii) üks
ühepäevane võistlus ja üks mitmepäevane võistlus ( mitmepäevase võistluse korral tuleb ühel ja
samal võistlusel kahel järjestikusel päeval läbida 40-50 km päevas). Kõik Novice
kvalifikatsioonisõidud peavad olema sõidetud kaheaastase perioodi jooksul (within a two-year
period)
832,4 Novice kvalifikatsiooninõuetest vabastamine
832,4,1 NF võib küsida FEI-lt Võistleja või Hobuse vabastamist Novice kvalifikatsiooninõuetest siis,
kui nad vastavad Art 832,4,2 (Hobune) või 832,4,3 (Võistleja) toodud nõuetele
832,4,2 Hobust võib Novice kvalif. nõuetest vabastamiseks esitada siis kui (i) ta on nõude esitamise
hetkel 8 aastane või vanem ja (ii) kui ta nõude esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul on
Võistlustel edukalt läbinud kokku minimaalselt 480 km – seda 80 km või pikematel distantsidel,
sealhulgas (st. selle 480 km hulgas) vähemalt ühe võistluse 80 km või pikemal distantsil 8
aastasena või vanemana
832,4,3 Võistlejat võib Novice kvalif. nõuetest vabastamiseks esitada siis, kui ta on nõude
esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul Võistlustel edukalt läbinud kokku minimaalselt 480 km –
seda 80 km või pikematel distantsidel
833 CEI KVALIFIKATSIOONID
833,1 CEI tärnide kvalif. Hobusele ja Võistlejale- andmed FEI andmebaasis, kinnitatud NF poolt
833,2 kui kvalif täidetud, saab Hobusele või Võistlejale vastavalt viidata
833,3 Kvaliikatsiooniprtseduur CEI võistlusteks on toodud allpool :
833,3,1 CEI 1 * - Võistlejad ja hobused on CEI 1* võistlusteks edukalt kvalifitseerunud siis, kui nad
on täitnud kõik Novice kvalifikatsioonid. Kuid mitte varem kui kuus kuud ( Võistlejate jaoks) ja üks
aasta ( Hobuste jaoks) peale esimest edukalt sooritatud Novice sõitu. Kui kvalif. CEI 1* taseme
jaoks on täidetud, siis peavad Võistlejad ja Hobused kahe aasta jooksul edukalt sooritama (läbima
ühe) CEI1* võistluse. Kui nad seda ei tee, siis kaotavad nad oma CEI1* kvalifikatsiooni ja peavad
uuendama (must update) oma Novice kvalifikatsioone, selleks et taaskvalifitseeruda CEI1*
tasemele.
833,3,2 CEI 2* Võistlejad ja hobused on kvalifitseerunud CEI2* tasemel võistlemiseks kui nad on
kaheaastase perioodi jooksul edukalt sooritanud kaks kolmest järjestikusest CEI1*- st
833,3,3 CEI 3* Võistlejad ja hobused saavad CEI 3* võistelda ainult siis, kui nad on kvalifitseerunud
paarina. Sellise kvaliikatsiooni saamiseks peavad nad olema edukalt sooritanud (i) kaks kolmest
järjestikusest CEI2* võistlusest, ja (ii) ühe CEI2* võistluse paarina (v.a. Eliitstaatusega Võistlejad vt

Art 861) ja seda kaheaastase perioodi jooksul. (Paarina sõit võib olla üks kahest edukalt sooritatud
kvalifikatsioonisõidust või võib ka olla eraldi kolmas sõit )
834 VÕISTLEMINE CEI VÕISTLUSTEL PEALE KVALIFITSEERUMIST
834,1 Peale CEI1* ja CEI2* kvalif. saamist rohkem nõudeid nendel tasemetel võistlemiseks pole
834,2 kui Võistleja ja Hobune on saanud CEI3* võistlemiseks kvalif. eraldi ( teiste partneritega), siis
peavad nad CEI3* võistlemiseks sooritama paarina edukalt ühe CEI2* ( art 833,3,3 jätkuksEliitstaatusega Võistlejad on sellest paarina sõidu nõudest vabastatud)
835 CEI TÄRNIDE TASEMETE KVALIFIKATSIOONIDE KEHTIVUSAEG
835,1 Iga saadud CEI tärnide taseme kvalifikatsioon kehtib:
835,1,1 Võistlejatele viis aastat ja
835,1,2 Hobustele kaks aastat
835,2 Kehtivuse algus- täitmise või uuendamise päev, lõpp- viimasel päeval kell 00,00 GMT
835,3 automaatne kvalif. uuendamine FEI andmebaasis Võistluste alusel
835,4 ühe tärni taseme võrra allapoole kukkumine, kui art 835,1 perioodi jooksul ei lõpetata edukalt
võistlusi tasemel, milleks on kvalifitseeritud
835,5 Kui hobune või Võistleja ei uuenda kvalif art 835,1 perioodi jooksul ja kukub taseme võrra
allapoole, siis aegunud kvalif, uuendamiseks tuleb edukalt sooritada üks võistlus madalamal
tasemel
835,6 Kui võistleja või hobune sooritab edukalt võistluse madalamal tasemel kui sellel, milleks ta on
kvalifitseerunud, siis nende kvalif. sellel madalamal tasemel automaatselt uueneb
836 TSEMPIONAADID
836,1 Tsempionaatidele kvalifitseerumiseks peavad Hobused ja Võistlejad:
836,1,1 – 836,1,2 nõuded kvalifitseerumiseks koos vajalike sõitude tabeliga FEI määrustik lk 30-31
837. KORDUVA FTQ ja/või DSQ TAGAJÄRJED ÜLE 20 km/h KIIRUSTE KORRAL
837,1 Kui Hobune või Võistleja (igasuguse kombinatsiooni puhul) saab ühe aasta jooksul mitmel
võistlusel FTQ või DSQ ja Võistleja või Hobune on sõitnud igal sellisel võistlusel trassi keskmise
kiirusega üle 20 km/h, rakenduvad kõne all olevale Võistlejale või Hobusele alljärgnevas tabelis
toodud tagajärjed ja kiirusepiirangud (ning piirangute kaotamise tingimused) :
Tabel FEI määrustik lk 31-32
FTQ ja/või DSQ arv aasta
jooksul (one year rolling period)
kesmise kiirusega üle 20 km/h
Kaks ( aga ainult siis, kui
toimuvad järjestikustel võistlustel)

Tagajärjed
Kiirusepiirang mitte rohkem kui 18
km/h järgmistel võistlustel

Kolm

Kiirusepiirang mitte rohkem kui 18
km/h järgmistel võistlustel

Neli

Langemine ühe kvalif.taseme
võrra allapoole (kõik nõuded
järgmisele CEI tärni tasemele

Kiirusepiirangu muutmise
(tühistamise) tingimused
Ühe võistluse edukas sooritamine
(ükskõik millisel CEI tärni
tasemel) kiirusepiirangu piirides
Kahe võistluse edukas
sooritamine (ükskõik millisel CEI
tärni tasemel) kiirusepiirangu
piirides
Kahe võistluse edukas
sooritamine kiirusepiirangu

Viis

tõusmiseks peavad olema uuesti
täidetud) ja Kiirusepiirang mitte
rohkem kui 18 km/h järgmistel
võistlustel
Langemine rahvuslikule tasemele
( kõik Novice kvalifikatsioonid
tuleb uuesti täita enne, kui
saadakse jätkata CEI tärnide
tasemel kvalifitseerumist )

piirides tasemel, kuhu
Võistleja/Hobune on langenud

Tingimused puuduvad

837,2 Keskmine kiirus trassil (over a couse) ja kiirusepiirangud arvutatakse vastavalt art 838
837,3 Kui Võistleja või Hobune on täitnud kiirusepiirangu kaotamiseks vajalikud vastavad
tingimused või kui on langenud rahvuslikule tasemele peale viite FTQ/DSQ ( nii nagu ülalpool
olevas tabelis kirjas) siis algab Võistleja/Hobuse FTQ/DSQ –de lugemine vastavalt sellele art 837
uuesti nullist.
838. KESKMISE KIIRUSE ARVUTAMINE JA KIIRUSEPIIRANGUD
838,1 Võistluspaari keskmine kiirus trassil ( selle hulka kuulub ka üle 20 km/h kiiruse ületamise
määratlemine, edasi art 837,1 ja 839,2,1 ) on keskmine kõikide läbi sõidetud Ringide (Loops) kiirus
(sh. ka see Ring, mis lõpeb FTQ-ga) . Kui Ringi lõpuni ei sõideta, siis selle konkreetse ringi kiirus
keskmise kiiruse arvutamisel arvesse ei lähe. Kui hobune ei lõpeta esimest ringi, siis keskmist kiirust
ei arvutata.
838,2 Selleks, et oleksid täidetud nõuded kiirusepiirangule 16 km/h ( artiklis 832,3) või 18 km/h
(artiklis 837,1), ei tohi Võistluspaari keskmine kiirus ühelgi Ringil (Loop) (eraldi võetuna) olla
suurem sätestatud kiirusepiirangust. Sellest ei piisa, kui võistluspaar hoiab oma keskmise kiiruse
piirangust madalamana nii, et arvestatakse kõikide Ringide kiirust koos. Kui Võistluspaari
keskmine kiirus on ükskõik millisel (eraldi võetud) Ringil suurem, kui ette antud kiirusepiirang, saab
ta tulemuseks FTQ-SP ( Failed to Qualify-Speed) . Kui hobune pärast sellist ringi ei läbi hobuste
ülevaatust, siis võivad väljalangemise põhjustele lisanduda täiendavad veterinaarsete põhjuste
väljalangemise koodid (vt. Lisa 3 )
839 KOHUSTUSLIKUD PUHKEPERIOODID VÕISTLUSTE VAHEL – MOOCP
839,1 Tavalised MOOCP
Peale Rahvusliku või FEI võistluse sooritamist, ei tohi Hobune võistelda mitte ühelgi Rahvuslikul või
FEI võistlusel alljärgneva kohustusliku puhkeperioodi jooksul :
Läbitud distants
Stardiliini läbimisest kuni 54 km
Üle 54 km kuni 106 km
Üle 106 km kuni 126 km
Üle 126 km kuni 146 km
Üle 146 km

MOOCP
5 päeva
12 päeva
19 päeva
26 päeva
33 päeva

839,2 Lisa MOOCP :
839,2,1 Lisaks art. 839,1 toodud kohustuslikele puhkeperioodidele lisanduvad täiendavad
puhkepäevad ja muud tagajärjed nii FEI võistlustel kui Rahvuslikel võistlustel juhul , kui esinevad
allpooltoodud juhtumid ( kui korraga esineb mitu allpooltoodud juhtumit, siis lisanduvad
puhkepäevad kumuleeruvad) :
Intsident - juhtum

Lisa MOOCP ja muud tagajärjed

Hobused, kes ületavad keskmise kiiruse 20
km/h trassil läbitud ringide jooksul (
kalkuleeritakse vasavalt art 838)
Teine FTQ-ME ( Failure to Qualify-metabolic)
jooksva aasta jooksul
Kolmas (või järgnev- subsequent) FTQ-ME
jooksva aasta jooksul
Kolmas (või järgnev) FTQ-GA (Failure to
Qualify- irregular gait) jooksva aasta jooksul

Tõsine vigastus – Serious injury
(musculosceletal)
Tõsine vigastus- metaboolik
Vastutav isik ei suuda FEI Vet.Dep.-le esitada
Vet.raportit määratud/aktsepteeritud keskuselt
vastavalt art 840

7 päeva
14 päeva
60 päeva ( võimalik pikenemine seoses art
839,2,3 )
a). 180 päevane MOOCP ja
b) hobune peab läbima spetsiifilise läbivaatuse
protseduuri enne kui ta saab ükskõik millisel
FEI või Rahvuslikul võistlusel võistelda (
protseduur on kirjas Lisas 7 )
180 päeva ( võimalik pikenemine seoses art
839,2,3 )
60 päeva ( võimalik pikenemine seoses art
839,2,3 )
180 päeva ( ja hobune ei tohi võistelda, kuni
raportit ei ole esitatud)

839,2,2, Peale võistluste lõppu on kõiki menetletud hobuseid juhtum juhtumi haaval kohustatud läbi
vaatama Pres. Of the Vet. Comm., Treating Vet. Comm. ja FVD. Nad peavad välja selgitama, kas
need hobused (i) vajavad täiendavat MOOCP seoses art 839,2,1 või (ii) peavad saama menetlust
ilma täiendava MOOCP-ta
839,2,3 Tõsiste vigastuste või korduva FTQ-ME korral võidakse FEI Veterinary Department poolt
MOOCP-i veelgi pikendada sõltuvalt diagnoosist (vt. Art 840)
839,3 Tagajärjed MOOCP ajal :
839,3,1 MOOCP algus ja lõpp
839,3,2 FEI-s reg. Hobused ei tohi MOOCP ajal võistelda ei FEI ega Rahvuslikel võistlustel, vt. ka
karistused Art 864
839,3,3 Kui hobune võistleb MOOCP ajal Rahvuslikel või FEI võistlustel, saavad Võistleja ja
Treener palju sanktsioone FEI poolt
840 Veterinary Referral Centre JA NÕUTUD RAPORTEERIMINE
840,1 – 840,2 FEI määrustik lk 35
841 KINNITATUD TULEMUSTE SAAMINE
Võistleja/Hobuse jaoks tuleb anda kinnitatud tulemused, et need saaks nõutud viisil sisse kanda FEI
Andmebaasi/FEI passidesse. NF on tulemuste kinnitamise eest lõplikult vastutav.
842 ÜLEMINEKU KORRALDUS
842,1 01 Juulil 2020 säilivad Võistlejate ja Hobuste 30 juuni 2020 seisuga saadud kvalifikatsioonid
842,1,2 Tsempionaatidele hakkavad art 836 toodud nõuded kehtima alates 01,01,2021. Sinnani
kehtib 2019 art 816,3
842,1,3 kes on paarina sõitnud CEI 2* või 3* peale 30,06,2018 – kvalif kehtib 2 aastat alates
01,07,2020
842,2 art 837 ga seotud tagajärjed – kehtib ainult tulemustele, mis on saadud peale 01,07,2020

842,3 MOOCP
842,3,1 enne 01,07,2020 saadud asju uued reeglid ei mõjuta
842,3,2 art 839,2 asjad hakkavad kehtima 01,07,2020 ja hiljem toimuvatel võistlustel, kumulatiivsete
asjadega olukord keerulisem

PEATÜKK VI KUTSED ja ÜLESANDMISED FEI Määrustik lk 37-40
843 Kutsed
844 Ülesandmised
845 Võistlejate deklareerimine
846 Asendused
847 Maksimaalne võistlejate arv
PEATÜKK VII VÕISTLUSTE AMETNIKUD FEI määrustik lk 41 - 45
848 Ametnike määramine
849 Ametnike rotatsioon
850 Ametnike kohustused vt. FEI GR
851 Ametnike päevarahad ja kulude katmine
852 Tehniline Delegaat / Rajameister
853 Kohtunike Kogu
854 Veterinaarkomisjon
855 Ülemkorrapidaja
856 Sõltumatu ekspert
PEATÜKK VIII AUHINNAD ja AUHINNATSEREMOONIAD FEI määrustik lk 46-47
857 Auhinnaraha ja auhinnad
858 (FEI) Rankings – viide Lisa 4 -le
859 Auhinnatseremooniad
860 Badges of Honour
861 Eliitratsutaja staatus
862 Best Condition award
PEATÜKK 9 DISTSIPLINAARKÜSIMUSED FEI määrustik lk 48-49
863 Protseduurid
864 Võistleja ja treeneri karistuspunktid
865 Hoiatuskaardid
866 Võistluskeelud (Suspensions)
867 Protestid viitab FEI Üldmäärustikule, teksti pole

LISA I – DEFINITSIOONID vt. FEI Määrustik lk 50
LISA 2 – FEI juhised Best Condition Award vt. FEI määrustik lk 53
LISA 3 - ELIMINATION CODES vt. FEI määrustik lk 55
LISA 4 – FEI World Endurance Rankings vt. FEI määrustik lk 56
LISA 5 – Hobuste ülevaatused, läbivaatused, med.kontroll vt FEI Määrustik lk 58-67
LISA 6 – Võistlustel nõutavad ametnikud vt. FEI määrustiku tabelid lk 68-72
LISA 7 – Ülevaatus peale kolmandat või enamat FTQ vt. FEI määrustik lk 73
LISA 8 – silmaklappide ja põserihmade joonised FEI määrustik lk 74
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ANNEX 8: DIAGRAMS OF BLINKERS AND CHEEK PIECES

ANNEX 8: DIAGRAMS OF BLINKERS AND CHEEK PIECES
The following provides illustrations of permitted/prohibited Blinkers and cheek pieces, as
described in Articles 825.2.7, 825.2.8 and 825.3.7.

