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На основу Статута Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине
коњичког спорта, Управни одбор Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине
коњичког спорта, на седници одржаној 27.02.2016. године у Београду, доноси:

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ИЗВОЂЕЊУ КОЊИЧКИХ
ТАКМИЧЕЊА У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ - ENDURANCE

УВОД

Правилник о организацији и извођењу Коњичких такмичења у даљинском јахању –
ENDURANCE - (у даљем тексту Правилник) обухвата правила о организацији и извођењу
Националних коњичких такмичења у даљинском јахању и ФЕИ „Правилник за коњичка такмичења
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у даљинском јахању “. Одлуком Управног одбора Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и
ФЕИ дисциплине коњичког спорта (у даљем тексту Савез) важи и примењује се на целој територији
државе. Ступа на снагу осмог(8) дана од усвајања 27.02.2016 године.
Правилником се не може предвидети свака ситуација која би се могла догодити у датим
околностима, а дужност је Судијског колегијума да у сваком појединачном случају, донесе одлуку у
спортском духу и у складу са овим Правилником.
Ради правилног тумачења и коришћења, Правилник се мора истовремено читати,
употребљавати и тумачити заједно са Статутом Савеза, Законом о спорту, Законом о спречавању
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и осталим како ФЕИ, тако и
Националним нормативним актима.
Савез очекује од свих учесника у коњичком спорту, да се понашају у складу са овим
Правилником, Пропозицијама такмичења, Протоколом такмичења, одлукама Управног одбора,
свим накнадним исправкама и изменама правила и прописа које објаве НФ и ФЕИ као и свим
нормативним актима и одлукама донетим на основу њих.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:

Овај правилник садржи и делове других правилника:











Правилник о дозволи за рад стручњака у коњичком спорту,
Правилник о безбедности , сигурности , спречавању насиља и непожељних појава у
коњичком спорту
Правилник ФЕИ „Кодекс понашања за добробит коња“- СКСС-ОФД,
Правилник о контроли допинга на такмичењима и изван такмичењима АДАС
Правилник о спречавању допинга у коњичком спорту - СКСС-ОФД,
Дисциплински Правилник - СКСС-ОФД,
Ветеринарски Правилник - СКСС-ОФД,
Правилник о рангирању успешности у коњичком спорту за дисциплину даљинско јахање,
ФЕИ Општим правилником - ФЕИ,
Правилник „Ветеринарски прописи и правила ФЕИ“ - ФЕИ

који по својој природи чине саставни део овог Правилника. Ради правилног тумачења и
коришћења неопходно је узети у обзир ове Правилнике у целости.

I ДОБРОБИТ КОЊА

Савез као надлежни државни грански Савез очекује од свих који се баве коњичким спортом да
се понашају у складу са ФЕИ Кодексом понашања.
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ФЕИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА ДОБРОБИТ КОЊА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ НА СВИМ
ТАКМИЧЕЊИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ФЕИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА ДОБРОБИТ КОЊА

ФЕИ захтева од свих који учествују на интернационалним коњичким такмичењима да се
придржавају ФЕИ Кодекса понашања и да признају и прихвате да добробит коња мора да буде
најважнија и да никад не сме бити подређена такмичарским или комерцијалним утицајима.
1. У свим стадијумима припрема и тренинга такмичарских коња, добробит коња мора
бити приоритетна у односу на све остало.
а) Добро управљање коњима: Штале, храњење и тренинг морају бити примерени
добром управљању коњима и не смеју угрозити добробит коња. Било какво понашање
које може изазвати физичку или менталну патњу, у току као и ван такмичења, неће
бити толерисано.
б) Методи тренинга: Коњи смеју бити изложени само оном тренингу који одговара
њиховом физичким могућностима и нивоу зрелости за дисциплине за које се спремају.
Коњи не смеју бити изложени било каквој врсти тренинга која је изопачена или изазива
страх или за коју нису правилно припремљени.
в) Поткивање и ексери за поткивање: Брига о копитама и поткивање мора бити
највишег стандарда. Ексери за поткивање морају бити дизајнирани и одговарајући тако
да се избегне ризик бола и повреде.
г) Транспорт: За време транспорта, коњи морају бити потпуно заштићени од повреда и
осталих здравствених ризика. Возила морају бити сигурна, са добром вентилацијом,
одржавана по највишим стандардима, регуларно дезинфикована и вожена од стране
компетентног особља. Стручне коњовође морају увек бити доступни да помогну око
коња.
д) Транзит: Сва путовања морају бити пажљиво испланирана да коњима пружају
регуларне периоде одмора са приступом храни и води у складу са садашњим ФЕИ
упутствима.
2. Коњи и такмичари морају бити добро припремљени, способни и у добром
здравственом стању пре него што им се дозволи да се такмиче.
а) Оспособљености и спремност: Учествовање на такмичењу мора бити тако условљено
да одговара нивоу доказане спремности коња и такмичара.
б) Здравствени статус: Ни један коњ који показује симптоме болести, храмања или
другог значајног обољења, као и предзнаке клиничке слике неке болести не би требао
да се такмичи или да настави да се такмичи да не би дошло до угрожавања његовог
здравља. Савет ветеринара мора бити затражен сваки пут када постоји сумња.
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в) Допинг и лекови: Злоупотреба допинга и лекова је озбиљан преступ и неће бити
толерисан. После било ког ветеринарског третмана треба обезбедити довољно времена
за потпун опоравак пре следећег такмичења.
г) Операције: Свака операција која доводи у опасност здравље такмичарског коња или
безбедност осталих коња и/или такмичара не сме бити допуштена.
д) Ждребне кобиле/Кобиле које су се тек ождребиле: Кобиле не смеју да се такмиче са
навршених четири месеца ждребности као ни док ждребе сиса.
ђ) Злоупотреба дејстава: Злостављање коња коришћењем било природних било
вештачких (као што су бич, мамузе и слично) дејстава јахача неће бити толерисана.
3. Такмичења не смеју да шкоде добробити коња
а) Простор за такмичење: Коњи се морају тренирати и такмичити само на
одговарајућим и сигурним подлогама. Све препреке морају бити осмишљене тако да се
сигурност коња има у виду.
б) Подлога: Свака врста подлоге по којој коњ корача, тренира или се такмичи мора бити
тако дизајнирана и одржавана да смањи факторе ризика који би довели до повреда.
Посебна пажња мора бити посвећена припремању, саставу и одржавању таквих
површина.
в) Екстремни временски услови: Такмичења не смеју бити одржавана по екстремним
временским условима ако је угрожено здравље или добробит коња. Мере за хлађење
коња морају бити предузете одмах по завршетку такмичења на врућем и влажном
времену.
г) Смештај на такмичењима: Штале морају бити сигурне, хигијенске, комфорне, са
добром вентилацијом и довољно велике за тип коња који је у њима смештен. Чиста и
квалитетна простирка, храна и свежа вода за пиће, као и вода за прање морају увек бити
доступни.
д) Способност за транспорт: После такмичења, коњ мора бити спреман за пут у складу
са ФЕИ упутствима.
4. Мора се учинити сваки напор како би се обезбедило да коњи добију одговарајућу негу
након такмичења и да се са њима поступа хумано, када су њихове такмичарске
каријере завршене.
а) Ветеринарски третман: Ветеринарска помоћ мора да постоји на такмичењу. Ако је
коњ повређен или изнурен током такмичења, такмичар је обавезан да сјаше, а
ветеринар мора да прегледа коња.
б) Упутни центри/клинике: Кад год је то потребно, коња треба транспортовати до
најближе клинике на даљу процену и терапију. Повређеним коњима мора се дати сва
потребна терапија пре транспорта.
в) Такмичарске повреде: Догађај услед кога је настала повреда на такмичењу треба
размотрити. Услови подлоге, број такмичара и остали фактори ризика морају се
пажљиво размотрити како би се указало на начине за смањење повреда.
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г) Еутаназија: Ако су повреде такве природе да су исувише озбиљне, може се десити да
ветеринар мора да успава коња што пре могуће, а у циљу ублажавања патње коња.
д) Пензионисање коња: Мора се учинити сваки напор да би се коњи који су завршили
такмичарску каријеру третирали хумано и како заслужују.
5. ФЕИ се залаже да сви они који су укључени у коњички спорт постигну највише
могуће стандарде у едукацији у свом домену стручности који је повезан са бригом о
такмичарским коњима.

II - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Овим Правилником се уређује организација и извођење Коњичких такмичења у даљинском
јахању – ENDURANCE. Он се примењује на све организаторе и учеснике такмичења на свим
такмичењима на територији Републике Србије.
На све што није обухваћено овим Правилником, директно се примењују одредбе Правилника
ФЕИ.

III - КЛУБОВИ И РЕГИСТРАЦИЈА

Члан 2.
Сваки коњички клуб, који испуњава Законом предвиђене услове (поседује решење издато од
надлежног Министарства – АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ), сматра се коњичким клубом.
Сваки коњички клуб који је регистрован у Савезу за такмичење за текућу годину (у складу са
прописима Савеза), стиче право да учествује на такмичењима у земљи и иностранству.
Члан 3.
Сваки коњички клуб са својим такмичарима и такмичарским коњима који жели да се
региструју за такмичење обавезан је да то учини на начин предвиђен Правилником о регистрацији
за такмичење, у складу са одлукама Управног одбора Савеза и Протоколом о регистрацији, уз
поштовање рокова за регистрацију.

IV – ТАКМИЧАР

Члан 4.
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Такмичар је свако лице које је регистровано код Савеза и поседује такмичарски лисанс који
је у складу са општим актима Савеза оверен за текућу годину.
Предуслов за такмичарски лисанс је положен јахачки испит, за све такмичаре који лисанс
оверавају први пут. Јахачки испит се полаже пред комисијом коју одрђује Савез, или Одбор за
такмичење у даљинском јахању, у складу са важећим правилником и плаћа се по важећем
ценовнику за текућу годину.
Такмичар је дужан да на сваком такмичењу има такмичарски лисанс и да га на Састанку
јахача - техничкој конференцији преда Судијском колегијуму. Уколико се не одржава техничка
конференција, такмичар је дужан да пре наступа такмичарски лисанс преда Судијском колегијуму.
Уколико такмичар не поседује такмичарски лисанс, или га не преда Судијском колегијуму неће
моћи да учествује на том такмичењу.
У спортском такмичењу може учествовати само такмичар коме је у периоду не дужем од шест
месеци пре одржавања такмичења утврђена општа здравствена способност за бављење коњичким
спортом и о томе поседује уверење издато од овлашћене Установе (лекара спец. Спортске
медицине).
Члан 5.
Такмичар је дужан да се придржава одредби овог Правилника, других општих аката
Савеза, Пропозиција такмичења, одредби протокола такмичења, одлука Организационог одбора
такмичења, одлука Судијског колегијума и свих службених лица која су званично ангажована на
такмичењу.
Такмичар - који је истовремено и шеф екипе или тренер – самостално одговара за своје
понашање и поступке и има право да комуницира са организатором и судијским колегијумом на
предвиђени начин. Такмичар је у сваком случају у потпуности одговоран за своје понашање и
поступање на такмичењу, осим у сличају малолетних такмичара, где потпуну одговорност
преузимају шеф екипе, тренер и клуб за који је такмичар регистрован у текућој години.
Члан 6.
Такмичар ће одмах и без права на приговор или други правни лек бити елиминисан из даљег
такмичења уколико:
• Вербално нападне или прети службеном лицу, судијама, организатору такмичења,
другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, власнику
коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу;
• Физички нападне или прети службеном лицу, судијама, организатору такмичења,
другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, власнику
коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу;
• На други начин омета службена лица, судије, учеснике и друге присутне у организацији
и даљем одвијању и раду такмичења.
Члан 7.
У случају да такмичар учини неку од радњи описану у претходном члану овог Правилника,
коначну одлуку о елиминисању из даљег тока такмичења доноси судијски колегијум.
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Уколико такмичар и поред одлуке о елиминацији настави да омета такмичење на било који
начин, одлуком судијског колегијума биће физички удаљен са простора на којем се такмичење
одржава. Удаљење такмичара извршавају службена лица Полиције на позив организатора
такмичења и судијског колегијума.
Члан 8.
У случају елиминације из даљег тока такмичења услед понашања санкционисаног у чл.6.
овог Правилника, о санкционисању такмичара одлучује Дисциплинска комисија Савеза у складу са
прописима Савеза. У случају елиминације из даљег тока такмичења и удаљења са простора на којем
се такмичење одржава, такмичар је обавезан да надокнади сваку штету организатору такмичења,
насталу услед његовог понашања.
Члан 9.
У случају елиминације из даљег тока такмичења и удаљења са простора на којем се такмичење
одржава, Дисциплинска комисија Савеза не може изрећи такмичару блажу казну од најмање шест
месеци суспензије са свих такмичења у земљи и иностранству и губитка лисанса у истом периоду.
Дисциплинска комисија Савеза може одлучити да такмичара казни и строжије и да поред
забране такмичења и губитка лисанса изрекне и друге казне и мере предвиђене прописима Савеза.
На одлуку Дисциплинске комисије такмичар има право жалбе Управном одбору чија је одлука
коначна.
Члан 10.
Утврђују се следеће категорије такмичара:
Дете – Категорија Спортиста који могу учествовати на Националним "Деца" такмичењима. У
ову категорију се врши упис такмичара од године у којој пуне девет (9) година до краја године у
којој пуне четрнаест година (14).
На ФЕИ такмичењима учествују деца од 12 до 14 година старости.
Такмичари из категорије "дете" су у обавези да за све време загревања и такмичења на стази
носе заштитни прслук и да све време такмичења буду у пратњи Ментора. У односу на такмичење у
категорији „ДЕТЕ“, за све што није овде наведено примењује се ФЕИ правилник.
Јуниор - Категорија спортиста који могу да учествују на Националним такмичењима за
јуниоре – спортисте који су у претходној календарској години навршили четрнаест година (14) до
краја текуће календарске године у којој навршавају осамнаест (18) година живота, а на ФЕИ
такмичењима спортисте који у текућој календарској години навршавају четрнаест година (14) до
краја текуће календарске године у којој навршава осамнаест (18) година живота.
Млади јахач - Спортисти који могу учествовати на Националним и ФЕИ такмичењима за
младе јахаче - од почетка године у којој навршавају шеснаест година (16) до краја године у којој
навршавају двадесет једану (21) годину.
Сениор - Спортисти са навршених 18 година и старији (у претходној календарској години
морао је имати 18 година).
11

Сениори на Националним такмичењима морају да имају минималну тежину од 70-75 кг,
*(регулисано Пропозицијама) ако Пропозицијама, или нивоом такмичења није другачије
предвиђено. Такмичар се мери са свом опремом осим узде. Да би такмичар имао минималну тежину
мора да носи додатни терет.

V - ТАКМИЧАРСКИ КОЊ

Члан 11.
Такмичарски коњ је сваки коњ који је регистрован код Савеза за текућу годину и који
поседује такмичарску књижицу - пасош који је оверен код Савеза за текућу годину, или оверен
ФЕИ пасош за НФ Србије (у даљем тексту такмичарска књижица – пасош).
Шеф екипе, такмичар, тренер, или власник коња дужни су да на сваком такмичењу имају
такмичарску књижицу - пасош коња који наступа на такмичењу и да га предају, на Састанку јахача,
или ако се он не одржава, онда пре прве ветеринарске инспекције, судијском колегијуму.
Уколико се такмичарска књижица - пасош не преда судијском колегијуму коњ неће моћи да
учествује на том такмичењу.
Ако није обележен микрочипом (важи од дана увођења обавезног обележавања копитара
микрочипом у Републици Србији);
За сва такмичења минимална старост коња који се такмичи је пуних 5 година (коњ који у тој
календарској години пуне 6 година).
На Националним такмичењима старост коња који могу да учествују одређена је на следећи начин:
 0 – 80 км у једном дану ................. 5 година (коњ који у текућој календарској години
пуни 6 год.)
 81 км – 120 км у једном дану ....... 6 година (коњ који у текућој календарској години
пуни 7 год.)
 121 км –160 км у једном дану ....... 7 година (коњ који у текућој календарској години
пуни 8 год.)
Члан 12.
Такмичарски коњ не може учествовати на такмичењу ако:








ако није регистрован за текућу годину;
ако му Савез није оверио такмичарску књижицу – пасош за текућу годину;
ако је млађи од 5 године;
ако је болестан;
ако храмље;
ако је кобила ждребна више од 4 месеца;
у периоду од 9 месеци после ождребљења рачунајући од дана ждребљења кобиле;
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 3 месеца после угинућа ждребета које доји кобила, рачунајући од дана угинућа ждребета;
 ако на лицу места не поседује целокупну потребну ветеринарску документацију прописану
Законом и овим Правилником;
 ако није вакцинисан у складу са Ветеринарским прописима Р. Србије и овим Правилником;
 ако нема негативну лабораторијску анализу на И.А.К. у складу са Ветеринарским прописима
Републике Србије и овим Правилником;
 ако пре такмичења или у току такмичења није прошао ветеринарски преглед, или
ветеринарску инспекцију;
 ако такмичарска књижица – пасош није адекватно попуњен (уписана вакцинација, уписан
резултат лабораторијске анализе, попуњен идентификациони картон и поглавље са подацима
и остало).
 ако се Судијском колегијуму на техничкој конференцији или пре наступа коња не преда
такмичарска књижица – пасош;
 ако није пријављен за такмичење у складу са овим Правилником, Пропозицијама такмичења
и Протоколом такмичења;
 ако није уплаћена котизација (уколико је прописана у Пропозицијама такмичења) за
учествовање.
Члан 13.
Власник коња је одговоран за сваку штету, за време такмичења и након такмичења коју
учини његов коњ, у складу са позитивним законским прописима и прописима Савеза.
Власник коња је у сваком случају одговоран по свим видовима и облицима одговорности за
свог коња и његово понашање.
Одредбама овог Правилника и других прописа Савеза, не регулишу се односи између
власника коња и такмичара или других лица која се на било који начин баве и брину о коњу у
припреми, за време такмичења и након такмичења.
Коњ ће одмах и без права на приговор или други правни лек бити елиминисан/елиминисани из
даљег такмичења уколико тренер и/или власник коња
 Вербално нападне/нападну или прети/прете службеном лицу, судијама, Организатору
такмичења, другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу,
власнику коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу;
 Физички нападне/нападну или прети/прете службеном лицу, судијама, Организатору
такмичења, другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу,
власнику коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу;
 На други начин омета/ометају службена лица, судије, учеснике и друге присутне у
организацији и даљем одвијању и раду такмичења.
У случају да тренер и/или власник коња учини/учине неку од радњи описаних у овом члану
Правилника, деклараторну одлуку о елиминисању коња, тренера и/или власника коња из даљег тока
такмичења доноси Судијски колегијум. Уколико тренер и/или власник коња и поред одлуке о
елиминацији настави/наставе да омета/ометају такмичење на било који начин, одлуком Судијског
колегијума биће физички удаљен/удаљени са простора на којем се такмичење одржава. Удаљење
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тренера и/или власника коња извршавају службена лица Полиције на позив Организатора
такмичења и Судијског колегијума.
У случају елиминације коња, тренера и/или власника коња из даљег тока такмичења услед
понашања санкционисаног у чл. 13. овог Правилника, о санкционисању коња, тренера и/или
власника коња одлучује Дисциплинска комисија Савеза у складу са прописима Савеза.
У случају елиминације коња, тренера и/или власника коња из даљег тока такмичења
санкционисаног у чл. 13. овог Правилника, и удаљења тренера и/или власника коња са простора на
којем се такмичење одржава, тренер и/или власник коња је/су обавезан/обавезни да
надокнади/надокнаде сваку штету организатору такмичења, насталу услед његовог/њиховог
понашања.
У случају елиминације коња из даљег тока такмичења и удаљења тренера и/или власника коња
са простора на којем се такмичење одржава санкционисаног у чл. 13. овог Правилника,
Дисциплинска комисија Савеза не може изрећи блажу казну од најмање шест месеци сузпензије
коња са свих такмичења у земљи и иностранству.
Промена власника коња и/или промена тренера коња, коња, власника коња и/или тренера
коња не ослобађа казне.

VI - ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ

Члан 14.
Технички делегат је стручно лице које, координира и прати регуларност такмичења.
Технички делегат је високостручна особа задужена за примање такмичарских стаза. Обавеза
му је да координира између тела током утакмице (такмичарске екипе, судијским колегијумом,
ветеринарским колегијумом , стјуартима и организатором) и прати регуларност такмичења. Мора
имати лиценцу националног Савеза или ФЕИ
Техничи делегат је одговоран за исправност стазе у погледу тврде подлоге, означавања и
постављања ветеринарске капије како и све друге активности везане за техничу организацију
такмичења/приредбе у складу са свим важећим Правилницима националне федерације
Организатор мора да осигура техничком делегату коња или возило да прође и прегледа
трасирану стазу најмање 24 час. пре почетка утакмице .
Организатор такође мора да осигура техничком делегату техничку подршку (ГПС уређај) да
тачно измери укупну дужину стазе, дужину појединих етапа и дужину дела тврде подлоге .
Технички делегат мора да прегледа и одобри све техничке и административне мере за
одржавање такмичења, простор предвиђен за хлађење коња, ветеринарску капију, простор за
смештај коња и јахача, пункотове на стази одређене за стјуарте.
Док технички делегат не обавести судијски колегијум да ли су испуњени сви услови и
спроведене све припреме за такмичење/приредбу,. Судијски колегијум не може објавити старт
такмичења/приредбе.
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Након обавештвања судијског колегију о испуњености услова и спроведености припрема за
почетак такмичења/приредбе, технички делегат наставља надгледати техничко и административно
вођење такмичења.
Технички делегат подноси извештаје Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању у
року од 7 дана по окончању тамичења/приредбе.
Извештај мора да садржи објективну непристрасну оцену успешности одржане утакмице
такмичења/догађаја са освртом на рад ветеринара, судија, организатора и других службених лица,
понашање такмичара, временских прилика, локација, остварених резултата такмичара и одређених
специфичности стазе.
Стјуарти на стази су радно тело техничког делегата, које према његовом захтеву организатор
распоређује на одређена места, а могу бити на земљи, коњу или транспортом средству.
Техничог делегата предлаже Одбор за службена лица а потврђује Савез. Савез потврђује
техничког делегата за одређену утакмицу узимајући у обзир његово искуство, место становања
делегата и удаљеност одржавања такмичења/приредбе.
На утакмицама од *** и мањим технички делегат може бити председник судијског колегијума
ако је довољно квалификован.
На утакмицама од **** мора се анагажовати ФЕИ технички делегат.
Услови за техничког делегата
1. Мора познавати Правилник о организацији и извођењу Коњичких такмичења у
даљинском јахању – ENDURANCE
2. Мора бити пунолетно лице које је стекло звање Судија у коњичком спорту за
дисциплину Коњичка такмичења у даљинском јахању – Endurance
3. Да има активну лиценцу судије 1. категорије
4. Технички делегат мора бити судија који је судио у успешној организацији барем
десет утакмица такмичења/догађаја даљинског јахања.
5. Да није дисциплински кажњаван последњих 5 година.
6. Техничког делегата за такмичење одређује Одбор за службена лица са листе
Техничких делегата и за свој рад је одговоран Одбору за службена лица као и
Управном одбору Савеза.
7. Технички делегат на такмичењу може обављати функцију и послове Техничког
делегата само по добијању делегатског налога од стране Савеза и потписивања
Уговора са Савезом.
8. На Националним такмичењима на којима није ангажован Технички делегат,
његове обавезе може да преузме Судијски колегијум.
Члан 15.
Технички делегат има обавезу:
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 да је присутан све време одвијања такмичења (од једног сата пре прве
ветеринарске инспекције до завршетка Церемоније доделе награда);
 да стручним прегледом простора за смештај коња, стазе, простора за
одржавање ветеринарске инспекције, простора за рад Судијског колегијума и
осталог установи и констатује да ли Организатор има сва неопходна
материјално техничка средства и услове за одржавање такмичења;
 да прати ток и регуларност такмичења;
 да на лицу места упути Организатора такмичења и Судијски колегијум о
недостацима које треба исправити одмах како би такмичење било у складу са
овим Правилником, Пропозицијма такмичења и Протоколом такмичења;
 да у року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења достави стручан и
детаљан, истоветан потписан писмени извештај на за то предвиђеном
формулару Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању и
Организационом одбору такмичења;
 да сваку забрану учешћа на такмичењу, изречену временску или новчану казну
у складу са овим Правилником од стране Судијског колегијума, унесе у
Извештај Техничког делегата и да у року од 7 дана о томе записнички
обавестити Организатора такмичења и Одбор за Коњичка такмичења у
даљинском јахању;
 да се собом понесе одговарајуће формуларе за свој рад и извештаје.
Члан 16.
Уколико Организатор није обезбедио потребне услове, потребна материјално техничка
средства и сва потребна стручна лица за спровођење такмичења, а у складу са овим Правилником,
Пропозицијама такмичења и Протоколом такмичења - Технички делегат може донети одлуку да се
не дозволи почетак такмичења/дешавања све док Организатор не обезбеди потребне услове,
потребна материјално техничка средства и сва потребна стручна лица.
Уколико Организатор није обезбедио потребне услове, материјално техничка средства и сва
потребна стручна лица за спровођење такмичења, а у складу са овим Правилником, Пропозицијама
такмичења и Протоколом такмичења - а недостаци су такве природе да се не могу отклонити у
разумном року Технички делегат може донети одлуку о отказивању такмичења.
Члан 17.
У ситуацијама описаним у претходном члану овог Правилника, сву одговорност и
евентуално настале штете сноси Организатор такмичења.

VII – СУДИЈЕ - СУДИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ

Члан 18.
Судија на такмичењу може бити само пунолетно лице које је завршило програм стручног
оспособљавања и / или испунило Законом предвиђене услове као и „Правилником о дозволи за рад
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стручњака у коњичком спорту“, и које је стекло звање „Национални endurance Судија коњичког
спорта”, те је тиме доказало да располаже потребним стручним знањем и квалификацијама за
вршење судијских дужности у коњичком спорту.
Лице које има звање „Национални endurance Судија коњичког спорта” и коме је издата
лиценца у обавези је да се одазове обавезним едукативним семинарима које организује Савез под
претњом губитка лиценце.
У оквиру Националне федерације, судије су разврстане у три категорије (I категорија, II
категорија и III категорија).
Члан 19.
Судија на Националним такмичењима/догађајима могу бити и све судије са ФЕИ листе судија
за даљинско јахање.
Члан 20.
Судија и Судијски колегијум у потпуности морају да се придржавају одредби овог
Правилника, Пропозиција такмичења и Протокола такмичења .
Судија је за свој рад одговоран Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању и
Управном одбору Савеза.
Члан 21.
Судија који жели да обавља функцију судије на такмичењу мора бити лиценциран од стране
Савеза. Лиценца се обнавља на 3 године.
Судија има обавезу да све време такмичења држи видно истакнуту лиценцу.
Члан 22.
Савез води матичну евиденцију лиценцираних судија у коју се уписују сви потребни и
релевантни подаци, а нарочито подаци о обављеним дужностима и учешћима на такмичењима.
Члан 23.
За свако такмичење одређује се Судијски колегијум на основу молбе – изјаве Организатора
такмичења а на основу предлога Одбора за службена лица, са свим обавезама и правима
предвиђеним одредбама овог Правилника.
Уколико Организатор не поднесе молбу – изјаву Одбор за службена лица ће одредити чланове
Судијског колегијума.
Судијски колегијум се делегира на основу Пропозиција од оверених Савеза и молбе - изјаве
Организатора уз сагласност Одбора за службена лица.
Судијски колегијум делегира Одбора за службена лица.
Само судије које поседују лиценцу за суђење у коњичком спорту за текућу годину издату од
стране Савеза могу бити делегирани да суде на такмичењу.
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Сваки делегирани судија мора да поседује делегатски налог за суђење за одређено
такмичење/приредбе и мора га показати Организатору такмичења.
Члан 24.
Судијски колегијум спроводи сва такмичења у складу са својим компетенцијама, доноси
одлуке о питањима у вези са такмичењем, осим о питањима која су у надлежности Руководства
такмичења и Ветеринарске комисије.
Судијски колегијум ради у саставу од 3 до 5 или више чланова по потреби.
За рад Судијског колегијума одговоран је председник Судијског колегијума.
Члан 25.
Судијски колегијум доноси одлуке по свим питањима у току такмичења која се односе на
само такмичење. Одлуке се доносе већином гласова. У случају једнакости гласова, када је из било
ког разлога присутан паран број судија, пресудан је глас Председника Судијског колегијума.
Члан 26.
Судијски колегијум је обавезан да брине и да учини све да такмичење прође у складу са
овим Правилником, Пропозицијама такмичења/дешавања и Протоколом такмичења у духу спорта и
спортској атмосфери.
Уколико дође до неправилности у спровођењу такмичења у било ком делу и по било ком
основу, Судијски колегијум има право да прекине такмичење, санкционише учиниоце и изрекне
мере у складу са овим Правилником.
Уколико Организатор није обезбедио потребне услове, потребна материјално техничка
средства и сва потребна стручна и техничка лица за спровођење такмичења у складу са овим
Правилником, Пропозицијама такмичења и Протоколом такмичења и тиме угрожава безбедност
лица, коња, правилно спровођење такмичења и (или) суђење, Судијски колегијум у договору са
Техничким делегатом (ако нема Техничког делегата Судијски колегијум одлуку доноси самостално)
може донети одлуку да се не дозволи почетак такмичења све док Организатор не обезбеди потребне
услове, потребна материјално-техничка средства и стручна лица. Овакву одлуку Судијски
колегијум мора донети једногласно и уноси је у Извештај Судијског колегијума са детаљним
објашњењем. Извештај Судијског колегијума мора бити потписан од стране свих чланова Судијског
колегијума.
Члан 27.
У ситуацијама описаним у претходном члану (чл. 26.) овог Правилника, сву одговорност и
евентуалну насталу штету сноси Организатор такмичења.
Уколико Судијски колегијум и поред видних, неотклоњених пропуста Организатора, који
могу, или који угрожавају, правилно одвијање такмичења, безбедност присутних лица и (или) коња
и (или) доводе у питање правилан рад Судијског колегијума и суђење - дозволи одржавање
такмичења, Судијски колегијум солидарно са Организатором такмичења сноси сву одговорност.
Од одговорности је изузет само онај судија-члан Судијског колегијума који се лично и
својевољно изузме из суђења у нерегуларним условима такмичења, што се записнички констатује у
Извештају Судијског колегијума и у Судијској листи.
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Члан 28.
Судијски колегијум (судија) је у обавези:























да се придржава прописа Савеза и спроводи одредбе овог Правилника, Пропозиција
такмичења и Протокола такмичења;
да буде припремљен за такмичење, да је упознат са Пропозицијама и Протоколом
такмичења/дешавања;
да у што краћем року (након сваке етапе такмичара) лицу задуженом за објављивање
резултата да тренутне обрачунате резултате тог такмичара;
да тесно сарађује са Организатором такмичења, Техничким делегатом, Ветеринарском
комисијом, дежурним ветеринаром, Главним стјуардом и свим осталим службеним
лицима;
да сви чланови Судијског колегијума минимум 60 минута пре почетка прве
Ветеринарске инспекције буду присутни на простору за одржавање такмичења;
да сви чланови Судијског колегијума по последњем проглашењу пласираних
такмичара тог такмичарског дана проведу минимум 60 минута на простору за
такмичење ради сређивања комплетне документације;
да у случају вишедневног такмичења, а да нема проглашења тог такмичарског дана
сви чланови Судијског колегијума проведу минимум 60 минута на простору за
такмичење ради сређивања комплетне документације;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичару који није предао такмичарски
лисанс;
да ни под којим условом не дозволи старт такмичару који нема уверење издато пре
мање од 6 месеци пре одржавања такмичења о утврђеној општој здравственој
способности за бављење коњичким спортом издато од овлашћене Установе (лекара
спец. Спортске медицине).
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу коме је изречена
казнена/дисциплинска мера за време трајања казнене/дисциплинксе мере или за кога
није измирена обавезе према Савезу или органима Савеза по основу изречене
казнене/дисциплинске мере;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичару коме је изречена
казнена/дисциплинска мера за време трајања казнене/дисциплинске мере или који
није измирио обавезе према Савезу или органима Савеза по основу изречене
казнене/дисциплинске мере;
да ни под којим условом не дозволе старт ако није уплаћена котизација за
учествовање;
да у такмичарску књижицу – пасош упише остварене спортске резулате;
да такмичарски лисанс или такмичарску књижицу - пасош преда секретаријату
Савезу/ Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању за све оне којима је
изречена казнена мера;
да сваку забрану учешћа на такмичењу, изречену временску или новчану казну у
складу са овим Правилником од стране Судијског колегијума, унесе у Судијску листу
и у Извештај Судијског колегијума и да у року од 7 дана о томе записнички
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обавестити секретаријат Савеза// Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању
и Организатора такмичења;
да се собом понесе одговарајуће формуларе за свој рад и извештаје;

Члан 29.
Сви чланови Судијског колегијума морају бити присутни 60 минут пре прве ветеринарске
инспекције коња, као и на самој инспекцији.
Члан 30.
Судијски колегијум (судија) је у обавези да прецизно и тачно обрачунају време и пласмане
свих такмичара и екипа и да их читко унесу у Судијске листе и Ранг листе у складу са врстом
бодовања.
Сви чланови Судијског колегијума су у обавези да потпишу Судијске листе, Ранг листе и
Извештај Судијског колегијума.
Судијски колегијум (судија) је у обавези да одмах по завршетку такмичења, сортиране и
потписане Судијске листе, Ранг листе и Извештај Судијског колегијума са свим обрачунатим
резулатима достави Организатору такмичења.
Члан 31.
Лице не може бити члан Судијског колегијума на такмичењу уколико је под казном забране
вршења судијске функције за време трајања казне.
Члан 32.
Судијски колегијум је дужан да одмах реши поднету жалбу или протест. Уколико Судијски
колегијум није у могућности да реши жалбу – протест у току самог такмичења или подносилац
жалбе – протеста није задовољан са одлуком, може се жалити / Одбору за Коњичка такмичења у
даљинском јахању Управном одбору.
Члан 33.
Ради ангажовања лиценцираних судија за такмичење Организатор је у обавези:
 да секретаријату Савеза, најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења
достави два примерка Пропозиција на оверу;
 да најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише молбу – формулар
за доделу лиценцираних судија уз сагласнос Одбора за службена лица;
 да најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише изјаву – формулар
којим гарантује да ће исплатити хонорар ангажованом лиценцираном судији у складу
са ценовником Савеза и овим Правилником.
Члан 34.
У случају да судије или Судијски колегијум поступају супротно одредбама овог Правилника,
не придржавају се рокова и утврђених обавеза, не испуњавају прописане услове или на други начин
успоравају, отежавају, онемогућавају такмичење или избегавају своје обавезе, Одбор за службена
лицац може донети одлуку да се као санкција:
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Забрани суђење на свим такмичењима у држави поједином судији или свим судијама
члановима Судијског колегијума у периоду од 60 до 120 дана,



Предвиђени хонорар не исплати Судијском колегијуму или судији.
Члан 35. Члан 31

Лице не може бити члан Судијског колегијума на такмичењу уколико је под казном забране
вршења судијске функције за време трајања казне.

VIII – ВЕТЕРИНАР

Члан 36.
Ветеринар у оквиру Савеза, може бити само лице које има завршен Факултет ветеринарске
медицине, да се користи енглеским, француским, шпанским, или немачким језиком и да има
лиценцу Савеза у текућој години.
Сваки ветеринар који жели да обавља функцију члана Ветеринарске комисије на такмичењу
мора бити лиценциран у текућој години у Савезу.
Члан 37.
Лице коме је издата лиценца Ветеринара у обавези је да се одазове обавезним едукативним
семинарима које организује Савез под претњом губитка лиценце.

IX – ВЕТЕРИНАРСКА КОМИСИЈА
Члан 38.
Ветеринарска комисија се састоји од три, или више чланова.
Члан Ветеринарске комисије може бити само Ветеринар са лиценцом.
Члан 39.
Ветеринарска комисија има потпуну контролу по свим питањима која се тичу безбедности коња.
Члан 40.
Ветеринарска комисија (ветеринар) је у обавези:


да одмах, са простора за одржавање такмичења, нареди уклањање сваког коња, (и
његовог коња-е сапутника) за којег сумња да поседује било какво инфективно
оболење, и о томе без одлагања извести Ораганизациони одбор, Судијску комисију и
Техничког делегата;
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да све време такмичења држи видно истакнуту лиценцу;
да са собом понесе одговарајуће формуларе за свој рад и извештаје;
да се придржава прописа Савеза и спроводи одредбе овог Правилника, Пропозиција
такмичења и Протокола такмичења;
да буде припремљен за такмичење, да је упознат са Пропозицијама и Протоколом
такмичења;
да тесно сарађује са Организатором такмичења, Техничким делегатом, Судијским
колегијумом, дежурним ветеринаром, Главним стјуардом и свим осталим службеним
лицима;
да сви чланови Ветеринарске Комисије минимум 60 минута пре почетка прве
Ветеринарске инспекције буду присутни на простору за одржавање такмичења;
да сви чланови Ветеринарске Комисије остану присутни, на простору за одржавање
такмичења минимум 60 минута по обављеној последњој Ветеринарској инспекцији,
или Ветеринарској Супервизији (ако је предвиђена Пропозицијама);
Да у случају када после једног каса коња, ветеринар који га посматра има недоумицу
у односу његове спремности да настави такмичење, сазове „Панел три ветеринара“;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако није регистрован за
текућу годину;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако је млађи од
прописане старосне границе за то такмичење;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако је болестан;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако храмље;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарској кобили ако је кобила ждребна
више од 4 месеца;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарској кобили у периоду од 9 месеци
после ождребљења рачунајући од дана ждребљења кобиле;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарској кобили 3 месеца после
угинућа ждребета које доји кобила, рачунајући од дана угинућа ждребета;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако на лицу места не
поседује целокупну потребну ветеринарску документацију прописану Законом и овим
Правилником;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако није вакцинисан у
складу са Ветеринарским прописима Републике Србије и овим Правилником;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако нема негативну
лабораторијску анализу на И А К у складу са Ветеринарским прописима Републике
Србије и овим Правилником;
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу, ако пре такмичења,
или у току такмичења није прошао ветеринарски преглед, или ветеринарску
инспекцију.
да ни под којим условом не дозволе старт такмичарском коњу ако се Судијском
колегијуму на техничкој конференцији или пре наступа коња не преда такмичарска
књижица – пасош;
да ни под којим условом не дозволи старт такмичарском коњу ако такмичарска
књижица – пасош није попуњен у потпуности (уписана вакцинација, уписан резултат
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лабораторијске анализе, попуњен идентификациони картон и поглавље са подацима и
остало);
Председник Ветеринарске комисије је у обавези да у року од 7 дана, рачунајући од
дана завршетка такмичења, достави стручан и детаљан, истоветан потписан писмени
извештај на за то предвиђеном формулару Организатору такмичења и секретаријату
Савеза.
Председник Ветеринарске комисије је у обавези да сваку забрану учешћа на
такмичењу у складу са овим Правилником од стране Ветеринарске комисије, унесе у
Извештај Ветеринарске комисије и да у року од 7 дана о томе записнички обавестити
секретаријат Савеза и Организатора такмичења.
Ветеринар је за свој рад одговоран Одбору за службена лица и Управном одбору
Савеза.

Члан 41.
Савез – Одбор за службена лица води матичну евиденцију лиценцираних ветеринара у коју
се уписују сви потребни и релеватни подаци, а нарочито о обављеним дужностима и учешћима на
такмичењима.
Члан 42.
Обавезе и права ветринара Савеза регулисане су Правилником о раду Ветеринарског
одељења издатом од стране Савеза.

X – ДЕЖУРНИ ВЕТЕРИНАР

Члан 43.
Дежурни ветеринар може бити само лице које има завршен Факултет ветеринарске медицине.
Пожељно је да Дежурни ветеринар буде Ветеринар са лиценцом Савеза.
Дежурни ветеринар је у обавези да у року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења
достави стручан и детаљан, истоветан потписан писмени извештај за на то предвиђеном формулару
Организатору такмичења и секретаријату Савеза/Одбору за службена лица.
Трошкови интервенције дежурног ветеринара падају на терет власника коња.

XI – СТЈУАРДИ
Члан 44.
На свим Националним такмичењима у сарадњи са Одбор за службена лица одређује
Главног и остале Стјуарде.
Главни стјуард је:
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 Одговоран за организовање свих Стјуарда на такмичењу/дешавању;
 Мора да обезбеди да безбедност у штали буде одговарајућа нивоу
такмичења/дешавања;
 Aсистира Организационом одбору, Судијском колегијуму и Техничком делегату у
обезбеђивању несметаног одвијања свих функција као што су церемоније отварања и
затварања функција која је у складу са ангажовањем стјуарда;
 Мора блиско да сарађује са председником судијског колегијума, Техничким делегатом,
Председником ветеринарске комисије, Организациони одбором; и Технички делегат
треба да га консултују око планирања такмичења.
 Лице коме је издата лиценца Стјуарда за текућу годину у обавези је да се одазове
обавезним едукативним семинарима које организује Савез под претњом губитка
лиценце;
 Савез - Одбор за службена лица води матичну евиденцију Стјуарда у коју се уписују
сви потребни и релеватни подаци, а нарочито о обављеним дужностима и учешћима
ангажовањима на такмичењима.
Члан 45.
Стјуарди на стази морају бити распоређени, на за то предвиђена Стјуардска места на,
минимум 30 минута пре времена предвиђеног за пролазак првог такмичара тим делом стазе. Они на
тим местима морају остати све док не прође и последњи такмичар.
Стјуарди на стази су у обавези да на свом стјуардском месту убележе тачно време проласка и
број сваког такмичара.
Стјуарди на стази су у обавези су да пријаве главном стујарту/судјском колегијуму све
неправилности на стази, недозвољене помоћи, злопотребе коња, коришћење недозвољених
реквизита и свако ометање учесника на такмичењу/дешавању.
Стјуарди на стази су у обавези да буду у контакту са главним стјуардом/судијским колегијом
за време трајања такмичења/дешавања.

XII - ШЕФ ЕКИПЕ

Члан 46.
Шеф екипе је лице задужено да у име чланова своје екипе комуницира са Организатором и
Судијским колегијумом пре, у току и непосредно после завршетка такмичења на за то предвиђен
начин. Он је обавезан да допринесе правилности одвијања такмичења.
Уколико један клуб пошаље једног или више такмичара без шефа екипе, клуб је дужан да
једног од такмичара овласти да врши функцију шефа екипе, о чему се извештава судијски
колегијум непосредно пре такмичења/дешавања.
Шеф екипе ће одмах и без права на приговор или други правни лек бити елиминисан из даљег
такмичења уколико:
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Вербално нападне или прети службеном лицу, судијама, Организатору такмичења,
другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, власнику
коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу;



Физички нападне или прети службеном лицу, судијама, Организатору такмичења,
другом такмичару, службеном лицу другог клуба учесника на такмичењу, власнику
коња, пратећем особљу или било ком другом присутном лицу на такмичењу;



На други начин омета службена лица, судије, учеснике и друге присутне у организацији
и даљем одвијању и раду такмичења.

У случају да Шеф екипе учини неку од радњи описану у овом члану, деклараторну одлуку о
елиминисању из даљег тока такмичења доноси Судијски колегијум.
Уколико Шеф екипе и поред одлуке о елиминацији настави да омета такмичење на било који
начин, одлуком Судијског колегијума биће физички удаљен са простора на којем се такмичење
одржава. Удаљење Шефа екипе извршавају службена лица на позив Организатора такмичења и
Судијског колегијума.
У случају елиминације из даљег тока такмичења услед понашања санкционисаног у овом
члану, о санкционисању Шефа екипе одлучује Дисциплинска комисија Савеза у складу са
прописима Савеза.
У случају елиминације из даљег тока такмичења и удаљења са простора на којем се такмичење
одржава, Шеф екипе је обавезан да накнади сваку штету Организатору такмичења, насталу услед
његовог понашања.
У случају елиминације из даљег тока такмичења и удаљења са простора на којем се такмичење
одржава, Дисциплинска комисија Савеза не може изрећи Шефу екипе блажу казну од најмање шест
месеци немогућности вршења функције „Шефа екипе“ на свим такмичења у земљи и иностранству.
Дисциплинска комисија Савеза може одлучити да Шефа екипе казни и строжије и изрекне и
друге казне и мере предвиђене прописима Савеза.
На одлуку Дисциплинске комисије Шеф екипе има право жалбе Управном одбору чија је
одлука коначна.

XIII - ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА - ОРГАНИЗАТОР И ТЕХНИЧКО
РУКОВОДСТВО:

Члан 47.
Спортске приредба организују се у облику спортских манифестација (фестивали, сусрети,
смотре, игре и сл.) и спортских такмичења.
Организовањем спортских приредби могу се бавити спортске организације, савези и друга
лица под условима утврђеним законом и по спортским правилима Националног ауторитета
надлежног за грану Коњички спорт – Савез за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ
дисциплине коњичког спорта.
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ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О СПОРТУ:
Члан 157.
Организатор спортске приредбе обавезан је да:
1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;
2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте,
гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање
забрана, давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане
ризике утиче (безбедност спортског објекта, исправност и адекватност
инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање
манифестације у складу са пропозицијама и др.);
3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама, у складу са законом и спортским правилима;
4) предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са
законом и спортским правилима;
5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће
се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне
вредности и животну средину;
6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује јавно
окупљање грађана.
Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима
и другим учесницима спортске приредбе и трећим лицима због непоштовања обавеза из става 1.
овог члана, у складу са општим правилима о одговорности за проузроковану штету...
Члан 48.
Организатор такмичења је правно лице које у складу са позитивним законским прописима
Републике Србије, прописима Савеза, Пропозицијама и Протоколом такмичења организује и
спроводи Коњичка такмичење у даљинском јахању. Организатор такмичења је у сваком случају
одговоран по свим видовима и облицима одговорности у делу делокруга наведеним у
Пропозицијама такмичења.
На сваком већем такмичењу одређује се Руководство такмичења и Техничко руководство,
или Технички руководилац којима Организатор поверава целокупну припрему и организацију
такмичења са изузетком дужности које спадају у надлежност Техничког делегата, Судијског
колегијума и Ветеринарске комисије.
Руководство има обавезу да при извођењу такмичења предузме све потребне мере за
обезбеђење правилног извођење такмичења, са изузетком компетенција Техничког делегата
такмичења, Судијског колегијума и Ветеринарске комисије.

XIV - ОБАВЕЗНО СТРУЧНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ И ОБАВЕЗНИ
УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
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Члан 49.
Сва такмичењима обавезно морају да буду пријављена:
1. Полицији;
2. Надлежној Ветеринарској инспекцији Р. Србије;
На свим такмичењима за време трајања такмичења обавезно морају да буду присутни:
1. Дежурна медицинска екипа са амбулантним колима;
2. Дежурни ветеринар;
3. Дежурни поткивач (Дежурни поткивач интервенише само у случају раскивања коња
током такмичења, све остале интервенције дежурног поткивача падају на терет
власника коња).
Члан 50.
На свим такмичењима се одређује стручно и техничко особље:












 Технички делегат, или Председник судијског колегијума, у зависности од
нивоа такмичења/приредбе;
Судијски колегијум;
Ветеринарска комисија;
Дежурни ветеринар;
Главни стјуард;
Дежурни поткивач;
Даваоци знака старта и циља – Лиценцирани судија;
Довољан број обучених записничара Судијског колегијума;
Лице задужено за објављивање резултата на огласној табли, или монитору;
Потребан број обучених Стјуарда за стјуардска места на стази;
Лица задужена за Пунктове за асистенцију.
Члан 51.

За свако такмичење Организатор такмичења је у обавези да:
Обезбеди услове за спровођење такмичења у складу са позитивним законским прописима
Републике Србије и одредбама овог Правилника, Пропозицијама такмичења и Протоколом
такмичења;
Припреми Пропозиције такмичења које су у складу са одредбама овог Правилника;
Поштује рокове за одобрење и достављање одобрених Пропозиција клубовима;
Секретаријату Савеза – Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању најкасније
30 дана пре почетка одржавања такмичења достави два примерка Пропозиција на оверу;
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Најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише молбу - формулар за доделу
лиценцираног Стручног особља (чланове Судијског колегијума, чланове Ветеринарске комисије и
др.) од Одбора за службена лица;
Најкасније 30 дана пре почетка одржавања такмичења потпише изјаву којом гарантује да ће
исплатити хонорар ангажованом лиценцираном Стручном особљу (члановима Судијског
колегијума, члановима Ветеринарске комисје и др.) у складу са ценовником Савеза и овим
Правилником.



Такмичење пријави МУП-у;
Такмичење пријави надлежној Ветеринарској Инспекцији Републике Србије.

Да обезбеди:
























Дежурну медицинску екипу са амбулантним колима;
Дежурног ветеринара;
Дежурног поткивача;
Потребно стручно особље дефинисано овим Правилником;
Потребно техничко особље дефинисано овим Правилником;
Адекватан простор за обављање Ветеринарског прегледа и Ветеринарске инспекције са
одговарајућим квалитетом подлоге како је дефинисано овим Правилником;
Ветеринарску капију за преглед и прецизно мерење времена;
Адекватан простор за одмор коња између етапа;
Довољу количину воде за коње и такмичаре на простору за одмор коња и Пунктовима
за асистенцију;
Потребан број бројева;
Прецизну вагу за мерење такмичара;
Потребан број белих и црвених заставица;
Огласну таблу или монитор за приказ резултата такмичења на видном месту;
Адекватан простор и средства за рад стручног особља;
Адекватан простор и средства за рад техничког особља;
Адекватан простор за смештај коња (боксеве или штандове са простирком под кровом
за вишедневна такмичења);
Адекватан простор за спровођење допинг контроле такмичара и такмичарских коња
дефинисано овим Правилником;
Обележену и припремљењу стазу за одржавање такмичења.
Новчане и почасне награде за пласиране;
Да се на лицу места може купити сено, зоб, слама и/или пиљевина (за вишедневна
такмичења);
Обезбеди Пунктове са водом за асистенцију такмичарима – ако је стаза (један круг)
дужа од 10 км;
Контакт за информације о смештају екипа – на вишедневним такмичењима;
Пропозиције такмичења са картом – скицом стазе са свим неопходним подацима, за све
Клубове учеснике и службена лица – послате на E-mail, или на други начин достављене
минимум 7 дана пре такмичења;
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Адекватно озвучење,
Смештај за службена лица – за вишедневна такмичења;
Адекватан простор за паркирање превозних средстава за коње;
Простор за одржавање Састанка јахача - Техничке конференције;
По потреби обезбеди простор за рад центра за извештавање са такмичења;
Стартне листе припреми благовремено;
Довољан број формулара: Судијских листа, Извештаја Судијског колегијума, Ранг
листе, Извештаја Техничког делегата, Извештаја Ветеринарске комисије, све потребне
листе за рад Ветеринарске комисије; Извештаја Дежурног ветеринара; листе за
Стјуарде;
Благовремено обавештавање свих учесника такмичења о свим потребним
информацијама у вези такмичења/приредбе;
Да:
1. У року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења, фотокопије попуњених и
потписаних Судијских и Ранг листа са свим резулатима достави Одбору за Коњичка
такмичења у даљинском јахању и секретаријату Савеза;
2. У року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења, фотокопије потписаног
Извештаја Судијског колегијума достави Одбору иа Коњичка такмичења у даљинском
јахању и секретаријату Савеза;
3. У року од 7 дана рачунајући од дана завршетка такмичења, фотокопије потписаног
Извештаја Ветеринарске комисије достави Одбору иа Коњичка такмичења у
даљинском јахању и секретаријату Савеза;
4. Коња који није вакцинисан за текућу годину у складу са Ветеринарским прописима
Републике Србије и овим Правилником и који нема обављену лабораториску анализу
крви на И А К у складу са Ветеринарским прописима Републике Србије и овим
Правилником одмах удаљи са места такмичења;
5. Обезбеди све потребне услове за спречавање насиља и недоличног понашања у
спорту.

XV – ПРОПОЗИЦИЈЕ

Члан 52.
За сва такмичења Организатор такмичења саставља Пропозиције које у свему морају бити у
складу са овим Правилником и које обухватају програм и услове такмичења. Све Пропозиције пре
објављивања морају бити одобрене од Савеза. Савез је једино овлашћен да одобрава све
Пропозиције и измене и допуне истих за сва такмичења/приредбе која се одвијају на територију
Рерпублике Србије.
Члан 53.
Пропозиције морају бити достављење на одобрење најмање 30 дана пре времена одређеног
за такмичење/приредбе;
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Пре него што су одобрене, Пропозиције се не смеју објављивати.
Уколико орган надлежан за одобравање Пропозиција на њих стави примедбе, Организатор
је дужан да у складу са примедбом изврши исправку Пропозиција.
За сваку измену већ одобрених Пропозиција мора се прибавити одобрење Савеза,
најкасније 10 дана пре почетка одржавања такмичење/приредбе.
Организатор се обавезује да о одобреним изменама у Пропозицијама писмено обавести све
учеснике. У позиву за такмичење Организатор је дужан да наведе име органа, број и датум
одобрења Пропозиција.
Члан 54.
Пропозиције треба да садрже “Опште одредбе” тј. финасијске и друге услове за учешће на
такмичењу. Услови такмичења су рок пријаве, место и време пријема такмичарских коња, Састанка
јахача, време старта, број и трајање обавезних заустављања, котизација и награде, упуство како
доћи до места одржавања такмичења/приредбе, смештај такмичара, особља и коња, храна за коње
итд.
У Пропозицијама не треба понављати Опште одредбе Правилника које су овде већ наведене.
Довољно је да се наведу: категорија такмичења, раздаљине, брзине, временско ограничење и
могуће временско ограничење за сваку етапу, начин пласмана, правила стартовања, начин
обележавања стазе, поступак при обавезним заустављањима, скица стазе која садржи висинске
разлике и могуће препреке.
Пропозиције такмичења морају се доставити позваним клубовима најкасније 7 дана пре
почетка такмичења.
Пропозиције су као уговорни услови у свему обавезне и за Организатора и за учеснике.
О промени термина такмичења мора се писмено обавестити Савез где је потребно од Савеза
затражити нови “слободан” термин.
У случају да се такмичење одлаже или се не одржава, Организатор под претњом надокнаде
путних трошкова (гориво и путарина) за такмичаре и такмичарске коње позваним клубовима и
изрицање казнене мере од стране Савеза, мора у писаној форми (Е-mail-om) да обавести све позване
клубове и Савез о одлагању, или отказивању, такмичења најкасније 3 дана пре планираног почетка
одржавања такмичења.
Ни један Организатор не може самовољно одабрати нови термин такмичења, у том случају
Савез неће одобрити Пропозиције.
На молбу Организатора такмичења, Савез ће обавестити Организатора о слободном – новом
термину за организацију такмичења.

XVI - ПРАВО УЧЕШЋА
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Члан 55.
На свим Националним такмичењима могу учествовати само клубови, такмичари и
такмичарски коњи који су регистровани у Савезу за текућу годину.
Члан 56.
Инострани такмичари могу наступити на CEN такмичењима (уколико то Пропозицијама
није другачије регулисано) ако за њих гарантује њихова Национална коњичка федерација, уз
сагласност НФ домаћина, а који су се уписали за такмичење на начин предвиђен у Пропозицијама.
На такмичењу могу учествовати само клубови, такмичари и такмичарски коњи за које је пре
такмичења (наступа) обављена уплата котизације за учешће на такмичењу (ако је котизација
предвиђена) и који су лиценцирани у текућој години у Савезу.
За сваку забрану учешћа на такмичењу, изречену временску или новчану казну у складу са
овим Правилником од стране Судијског колегијума, Судијски колегијум у року од 7 дана о томе
мора записнички обавестити секретаријат Савеза- Одбору за Коњичка такмичења у даљинском
јахању, а Савез мора писмено обавестити све Организаторе такмичења о изреченим казненим
мерама.
Ове забране се записнички констатују са свим неопходним појединостима и у записнику
Судијског колегијума и Извештај Судијског колегијума.
Члан 57.
Такмичар из једног клуба на домаћим такмичењима може равноправно за пласман и награду
стартовати на коњу из другог клуба, осим у случајевима када ФЕИ другачије прописује, или је
другачије предвиђено Пропозицијама.
На такмичењима, осим у случајевима када ФЕИ другачије прописује, или је другачије
предвиђено Пропозицијама, могу учествовати мешовите екипе које су састављене од такмичара из
различитих клубова, с тим да такмичар може јахати коња који је регистрован за други клуб, сем
уколико Пропозицијама такмичења није другачије одређено.
Такмичар који је са једним коњем започео такмичење, не може ни у ком случају на том
такмичењу/приредби наставити такмичење са другим коњем.

XVII - УПИСИ

Члан 58.
Нико не може учествовати на такмичењу ако није уписан на прописан начин.
Упис се може извршити лично или у писаној форми од стране овлашћеног лица клуба (шефа
екипе, тренера ...) на начин наведен у Пропозицијама.
Упис мора садржати све неопходне податке о клубу, такмичару и коњу.
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Упис се мора доставити организатору на начин и у року предвиђеном Пропозицијама. После
одржане техничке конференције не може се вршити додатни упис осим уколико се Пропозицијама
другачије не утврди.
Члан 59.
Дозвољено је одустајање од учешћа на такмичењу у случају повреде или болести такмичара
или коња, пре почетка и у току такмичења.
Свако одустајање од такмичења, шеф екипе или такмичар мора пријавити Судијском
колегијуму најмање 30 минута пре почетка такмичења под претњом казне.

XVIII – ПРОТЕСТИ И ЖАЛБЕ

Члан 60.
Протести и жалбе на одлуке Судијског колегијума подносе се у току такмичења непосредно
Судијском колегијуму у писменој форми уз полагање одговарајуће кауције, ако се за то наплаћују, у
износу од 100 ЦХФ/500 ЦХФ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на тај дан.
За полагање кауције, Судијски колегијум издаје признаницу за плаћену кауцију, а жалбу и
плаћену кауцију писмено евидентира у Судијски записник.
Члан 60.1
Протести
Протест се може изјавити против било којег лица или тела који су укључени у било ком
својству у дешавањима у организацији СКСС-ОФД, укључујући због пропуста да поштује Статут,
спортска правила или кршење заједничких принципа понашања, правичност, или прихваћене
стандарде спорта, без обзира да ли се јављају током или у вези са дешавањима или у било које
друго време.
Протест може изјавити:
·

шеф екипе или, ако нема шефа екипе од стране особе која је одговорна;

·

ветеринар - тим ветеринара одговорног за коња који учествују у догађају.

Протест за нарушавање добробити коња може се изјавити свако лице или тело и у таквим
случајевима попуњава се образац протеста, читко исписан и потписан без приложене кауције.
Уколико није другачије наведено, протест мора бити поднет у писаној форми у присуству
једног или више сведока и мора се поднети најкасније у року од једног (1) сата након одлуке
судијског колегијума који има надлежност да разматрају протесте. Протест може поднети особа или
тело иако није присутна на одређеном дешавању. Судијски колегијум нема надлежност да чује
протеста пре било се не изврши депозит уз попуњен образац протеста.
Протести који се могу упутити судијском колегијуму делегираном на такмичењу/приредби:
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 Протести у вези подобности спортисте или коња за одређено тамичење/приредбу или
у вези услова– терена. Такве Протести морају бити поднети најкасније до 18:00h на
дан пред почетка такмичења/приредбе;
 Протести у вези препрека на обележеној стази морају бити поднети најкасније до
једног (1) дана пред почетка такмичења до 18 час.;
 Протести у вези неправилности или инцидената током такмичења, или резултатима
Конкуренција. Такве Протести морају бити поднети најкасније тридесет (30) минута
по објављивања резултата релевантног такмичења/приредбе.
Подношење протеста судијској Комисији у релевантном року по питањима наведеним у
претходним ставовима је предуслов за право жалбе Одбору за Коњичка такмичења у даљинском
јахању уколико подносилац протеста није задовољан одлуком.
Протести у вези са питањима која су се догодила током или у директној вези са
такмичењем/приредном и која су позната пре и за време догађаја као и након завршетка догађаја,
може се изјавити жалба Одбору за даљинско јахање који је у обавези да извести у писменој форми
Управни Одбор и покрене дицсиплинску пријаву уколико постоје релевантни докази против
извршиоца.
Такви Протести могу се поднети најкасније у року од четрнаест (14) дана након завршетка
релевантног такмичења/приредбе. Оваква врста протеста односи се и на догађаје ако се десе током
путовања до одредишта дешавања.
Сви Протести морају бити у писаној форми (образац протеста), потписан од стране
овлашћеног лица (шефа екипе или уколико не постоји шеф екипе овлашћено лице, нпр власник
коња), укључујући имена сведока.
Протести упућени судијском колегијуму и ветеринарком колегијуму достављају се у писменој
форми уз полагање потребног депозита и попуњеног и потписаног образца простеста.
Технички делегат, председних судијског колегијума, као и било које лице - по свом нахођењу
– може уложити протест против било ког лица или тела и по сопственој иницијативи изјавити
Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању, у сваком тренутку, у случајевима која
одређеним понашањем доносе штету коњичком спорту, као и СКСС-ОФД посебно, а која се тичу и
намештања такмичења/приредби, клађења, подмићивања и / или корупције. У наведеним
примерима није потребно полагати депозит уз попуњени и потписани образац протеста.
Свако лице подносилац протеста, ако је могуће, прибави изјаве сведока инцидента и/или било
који други облик доказа, које ће презентовати усмено или у писаном облику, потписану од стране
сведока, заједно са њиховим именима и пријављеним адресама.
Судијски колегијум, Технички делегат, Ветеринарски колегијум дужни су да доставе све акте
или пропусте који представљају протест Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању.
Члан 60.2
Жалбе
Жалбу може изјавити овлашћено лице или тело са легитимним интересом против одлуке
Судијског колегијума на уложени простест као и према било којем лицу или органу надлежном
према Статуту СКСС-ОФД, подноси се:
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Одбору за службена лица у случају да је делегирано лице извршило повреду
Правилника;



Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању у случају када овлашћено лице за
подношење простеста није задовољно одлуком судијске комисије.

Жалба се мора доставити надлежном Одбору у року од 14 дана од дана такмичења/приредбе.
Жалба се не прихавата:


Ако није читко исписана и потписана;



Уколико није положена кауција у износу од 500 ЦХФ у динарској противредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан.



Уколико није примљена
такмичења/приредбе;

у

року

од

четрнаест

(14)

дана

од

дана

одржавања

Одбори по пријему писане жалбе, одлучује о истој у року од петнаест (15) дана од дана примања.
Уколико Одбор прихвати жалбу дужан је да о свему извести Дисциплинску комисију која ће даље
водити поступак. Након донете одлуке по жалби Одбори су у обавези да обавесете странке у
поступку разматрања жалбе као и Управни одбор Савеза.
Члан 61.
Депозити
Уложени протести судијској комисији морају бити у писаној форми (одговарајући образац) и
депозитом од 100 ЦХФ у динарској противредности по посредњем курсу на дан Народне банке
Србије.
Уложене жалбе Одбору за даљинско јахање и Одбору за службена лица морају бити у писаној
форми (одговарајући образац) уз уплаћени депозит у износу од 500 ЦХФ у динарској
противредности по средњем курсу НБС на дан.
Без депозита протесте је могуће уложити за трврдње које се износе за нарушавање добробити
коња.
Исплата важећег депозита је предуслов за разматрање простеста или жалбе.
Праћење протеста, жалбе и изречене казне
Технички делегат је дужан да евидентира у свом извештају са такмичења/приредбе све
извештаје и протесте од стране судијске Комисије именоване за такмичење/приредбе, као и све
одлуке и казне изречене од стране судијске Комисије.
Извештаји, протести, и изречене казне које су евидентиране на дешавању, достављају се
Одбору за Коњичка такмичења у даљинском јахању.
Одбор за Коњичка такмичења у даљинском јахању биће одговоран за:



Бележење издатих жутих картона;
Одлуке Дисциплинске комисије о позитивно решеним жалбама;
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Обавештава одлуке дисциплинске комисије, укључујући и датуме на које ступају на снагу,
заинтересованим странама;
Објављивање свих одлука које које морају бити објављене;
Израда евиденције извештаја у текућој години;
Време је за спровођење одлука

Одлуке ступају на снагу од датума усменог или писаног обавештења одговорног лица или тела
све док такво обавештење могуће у датим околностима. Иначе, Одлуке ступају на снагу од датума
одређеног од стране органа или лица овлашћеног да се донесе одлуку.
Члан 62.
Казне
Приликом одлучивања о одговарајућим казнама које треба да изрекне, следећи фактори се
узимају обзир, заједно са свим осталим релевантним факторима:


Да ли је радњом или пропуштањем довело у неправедну предност тренера или
спортисте;



Да ли је радња или пропуст резултирао материјалном штету неком другом лицу
или телу као и техничком организатору;



Да ли је радњом или пропуштањем нарушена добропит коња;



Да ли је поступак или пропуст утицао на углед или интегритет било које особе
укључене успорт;



Да ли је радњом или пропуштањем који су укључени преваре, насиља или
злостављања или сличних кривичних дела;



Да ли је радњом или пропуштањем сматра намером;

Усмена или писмена упозорења могу се применити у случају мањих повреда почињена
ненамерно и без значајних последица.
Казна је прикладна, посебно у случајевима када је учинилац поступао из нехата.
Дисквалификација је прикладна када је то предвиђено у Дисциплинском правилнику, или ако
околности захтевају хитну акцију.
Дисквалификација од конкуренције значи да Спортиста и / или коња (и) у питању -чак и у
случају да промени власништво или пререгиструју су уклоњени са листе учесника и класификација
и укључује одузимање новчане награде које су освојене у том такмичењу као и додељене бодове
(уколико је такмичење/приредба бодована као спосрски резултат).
Дисциплинска комисија, може да наметне, у одговарајућим услучајевима намерне или веома
немарне повреде Правилника и нарушавања добробити животиња. У неким случајевима
привремена или трајна суспензија може бити аутоматска.
Привремена суспензија мора бити у наведеном периоду и током тог периода лице, коњ или тело
које је под суспензијом не може да учествује на конкурсима, такмичењима/приредбама као
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спортиста, Коњ или ангажован службено у организацији, свако такмичење/приредба под
јурисдикцијом Савеза.
Приликом одлучивања када ће почети суспензија, одговарајући орган, узеће у обзир тежину дела.


Злоупотреба коња у било ком облику може повући за собом новчану казну у износу до ЦХФ
15,000. обрачунате у рсд по средњем курсу НБС на тај дан - и / или суспензију од најмање
три (3) месеца до доживотне;



некоректно понашање према такичарима и осталим члановима екипама или било које друго
лице или тело повезано са такмичењем/приредбом (други спортиста, новинар, медицинско
особље итд) и / или (б) службеници за тестирање допинг контроле, и / или било које друге
особе укључене у прикупљању а допинга - контролни узорак, може повући за собом казну од
ЦХФ 200.- до 10,000. обрачунате у рсд по средњем курсу НБС на тај дан - и / или
суспензијом минимум три (3) месеца до највише дванаест (12) месеци;



Превара било које врсте, насиље и других аката дефинисана као кривично националним
законом који је важио На скупу повлачи новчану казну од ЦХФ 1,000.- 15,000.- у динарској
противредности по средњем курсу НБС на дан да и / или обустава минимум једног (1)
месеца до доживотног.

Председник судијског колегијума, шеф стјуарта и/или технички делегат мора обавестити лице/тело
које је одговорно за време такичења/приредбе да ће добити Жути картон, која ће бити достављена
ручно или било којим други пригодан начин. Ако након разумних напора спортиста не може бити
обавештен током такичења/приредбе о случају да је добио жути картон упозорење, спортиста мора
бити обавештен у писаној форми у року од четрнаест (14) дана од такмичења/приредбе.
Ако исто лице/тело примити једну (1) или више жутих картона у истом или било ком другом
националном и/или међународном такичењу/приредби у року од једне (1) године од уручене првог
жутог картона упозорења, лице/тело која је одговорна ће бити аутоматски суспендован-а на период
од два (2) месеца након званичног обавештења Одбора за Коњичка такмичења у даљинском јахању.
Изречена казна у сваком датом случају може састојати од комбинације новчане, суспензије и
дисквалификације. Износ новчане казне и трајање суспензије се решавау складу са околностима
случаја.
Све новчане казне уплаћују се на рачун Савеза у року од тридесет (30) дана од пријема захтев за
плаћање. Уколико у прописаном року не исплати изречена новчана казна лице/тело аутоматски
бити суспендона са даљих такмичења све док се плаћање не изврши. Ако новчане казне нису
плаћене у року од деведесет (90) дана од датума издавања решења, камата ће аутоматски бити
наплаћено на крају сваког месеца устопа од 10% П.А.

XIX – ТАКМИЧЕЊА

Члан 63.
Сваки наступ такмичара који заврши такмичење, за које су прописане Пропозиције у складу
са овим Правилником, бодује се у складу са важећим Националним правилником о бодовању.
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Сваки такмичар појединачно, без обзира на категорију, добија одређени број бодова према
пласману освојеном на такмичењу.
Члан 64.
CЕN (Concours de Raid d’Endurance National) – Национална Коњичка такмичења у
даљинском јахању су сва Такмичења за која је надлежна НФ – Савез (за ова такмичења није
потребно одобрење ФЕИ) при чему је обавезно да за свако такмичење појединачно буду
оверене Пропозиције и на свим такмичењима се морају поштовати све одредбе овог
Правилника. Постигнути резултати на овим такмичењима обавезно се региструју и
достављају Савезу и Одбору за коњичка такмичења у даљинском јахању.
Сва (CЕN) - Национална Коњичка такмичења у даљинском јахању уједно су и такмичења за
Почетне кфалификације (Члан 816 - Квалификациони поступак и уверења о оспособљености) за
ФЕИ такмичења, сем у случају када је то Пропозицијама другачије одређено.
Члан 65.
Ако су на такмичењима предвиђене нагдраде, вредност прве награде не би требало да прелази
1/3 вредности укупног наградног фонда. Наградним фондом треба предвидети награде по систему 1
награђени такмичар на 4 учесника а за мањи број учесника минимум првих пет такмичара мора
бити награђено, а сваки такмичар који је успешно завршио Такмичење треба да добије симболичну
награду.
Члан 66.
Таакмичења могу бити организована као:
Пропагандна такмичења - у оквиру јавних такмичења као тачка за попуњавање
програма.
Јавна такмичења – као отворена или позивна такмичења. Могу бити предвиђене почасне
и новчане награде
Свако такмичење се може организовати као самостално, или као низ од два или више
такмичења (различитих категорија такмичења: старосних категорија, различитих
раздаљина, различитих прописаних брзина итд).
Национална такмичења CEN и CEM такмичења: Максимални пулс на ветеринарским
капијама: 64 о/м у року од 20 минута. У завршној капији, пошто се време зауставља проласком кроз
линију Циља, такмичари своје коње могу пријавити на мерење само једанпут најкасније у 30-ом
минуту, а максимални дозвољени пулс је 64 о/м.
Критеријум пулса може бити пооштрен, у случају више силе, (спуштањем горње границе
пулса) пре или у току такмичења, ако се по мишљењу председника Ветеринарске комисије у
консултацијама са председником Судијског колегијума, ТД и ОО посумња да постоји опасност по
безбедност коња, а на основу одлуке Техничког делегата и/или Судијског колегијума, која мора
бити донета консензусом. О одлуци морају бити обавешзени сви Шефови екипа
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На сваком такмичењу се из безбедносних разлога може одредити да се Старт, уместо Групног,
одвија по Екипама, Клубовима, или појединачно (редоследом који се одређује жребом) у размацима
од 5 -10 мин између стартовања.
Лиге - као отворена или позивна јавна такмичења организована кроз низ такмичења, за која су
прописане пропозиције у складу са овим Правилником. Предвиђене су почасне и/или новчане
награде.
Лига, ако је то предвиђено њеним Пропозицијама може имати део који садржи „Правилник о
бодовању лиге“. За Ранг листу успешности се у том случају бодује свако такмичење Лиге
(независно од бодовног система Лиге) у складу са важећим Националним правилником о
бодовању.
Члан 67.
Такмичења у појединачној конкуренцији: На свим такмичењима у земљи у појединачној
конкуренцији прогласиће се пласирани ако бар један такмичар заврши такмичење. Такмичар који не
заврши такмичење не може бити пласиран.
Члан 68.
Такмичења у Екипној конкуренцији: На Националним такмичењима се уз Такмичења у
појединачној конкуренцији могу одржати и Такмичења у екипној конкуренцији уколико стратују
најмање 3 екипе.
Екипу чине три до пет чланова а у екипни пласман улазе резултати три најбоља такмичара. Екипе
могу бити мешовите (коњи и, или јахачи не морају бити из истих клубова)
У екипној конкуренцији прогласиће се пласирана Екипа ако бар једна Екипа заврши такмичење. Да
би се екипа пласирала најмање три члана екипе морају да заврше такмичење.
Независно од тога да ли је се Екипа пласирала сви њени чланови имају право на пласман у
појединачној конкуренцији.
Члан 69.
Првенства:
Такмичења у појединачној конкуренцији: Да би се одржало Првенство у индивидуалној
конкуренцији у једној категорији потребно је да у тој категорији стартује најмање 8 такмичара. У
противном за ту годину, у тој категорији се неће одржати Првенство.
На свим Првенствима у индивидуалној конкуренцији прогласиће се пласирани ако бар један
такмичар заврши такмичење. Такмичар који не заврши такмичење не може бити пласиран нити
може примити награду.
Члан 70.
Такмичења у екипној конкуренцији: Да би се одржало Првенство у екипној конкуренцији
у једној категорији потребно је да у тој категорији стартује најмање 4 екипе. У противним за ту
годину, у тој кетегорији се неће одржати Првенство. На свим Првенствима у екипној конкуренцији
прогласиће се пласирани, ако бар једна екипа заврши такмичење. Екипа која не заврши такмичење
не може бити пласирана нити може примити награду.
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Екипу чине три до пет чланова, а у екипни пласман улазе резултати три најбоља такмичара.
Да би екипа била пласирана и бодовали се резултати екипе, три члана екипе морају да заврше
такмичење.
Члан 71.
На такмичењима за Првенство, такмичар и такмичарски коњ морају бити регистровани за исти
клуб.
На Првенствима, клупску екипу чине искључиво такмичари и такмичарски коњи који су
регистровани за исти клуб. На Првенствима није дозвољено састављање мешовите екипе.
На Првенствима која се састоје од два или више такмичења, у истој узрастној категорији такмичар
има право да стартује на истом коњу (у исто време) на свим, или оним такмичењима/приредбама
која одабере (за која има кфалифкације), ако то Пропозиције не искључују и ако су стартови
Такмичења синхронизовани.
Члан 72.
Међународна Коњичка такмичења у даљинском јахању се деле на:
Међународна коњичка такмичења која нису под јурисдикцијом ФЕИ – као отворена или
позивна једнодневна или вишедневна такмичења за која су прописане пропозиције у складу са овим
Правилником, на којима учествују такмичари из земље и иностранства, како је предвиђено
пропозицијама. Предвиђене су почасне и/или новчане награде. Такмичење се не пријављује ФЕИ-у.
Постигнути резултати на овим такмичењима обавезно се региструју и резултати се достављају
Савезу и Одбору;
Члан 73.
ФЕИ међународна Коњичка такмичења у даљинском јахању наведена у наставку су регулисана
ФЕИ правилницима и овим Правилником.
Међународна коњичка такмичења под јурисдикцијом ФЕИ – као једнодневна или вишедневна
такмичења за која су прописане пропозиције у складу са ФЕИ Правилником, на којима учествују
такмичари из земље и иностранства како је предвиђено пропозицијама.


Предвиђене су почасне и новчане награде.



Такмичење се пријављује ФЕИ-у.



Да би ФЕИ одобрио такмичење треба поднети захтев најкасније до 15.09. за наредну
годину уз испуњавање свих осталих услова ФЕИ Правилника.



Пријаве за CEI и CEIO морају се послати Генералном секретару што раније да би стигли
најкасније до 1. октобра уколико није другачије наведено од Генералног секретара. Само
један (1) датум може бити предложен за сваки догађај.



Пријавe за CIM морају се послати Генералном секретару нaјкасније четири (4) недеље пре
почетка догађаја. Када се пријављује НФ мора да достави локацију и приближан датум
када намерава да организују ФЕИ догађај, као и да се сагласи да ће се придржавати ФЕИ
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прописа и обавеза. Датум догађаја не може се мењати без сагласности ФЕИ. ФЕИ ће о
овоме одлучити у најкраћем року.
Постигнути резултати на овим такмичењима обавезно се пријављују ФЕИ-у, Савезу и Одбору.
Она могу бити:
 CEI (Concours de Raid d’Endurance International) Међународно Коњичко такмичење у
даљинском јахању.
 CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel) Званично Међународно
Коњичко такмичење у даљинском јахању.

XX – ЦЕРЕМОНИЈЕ ОТВАРАЊА И ДОДЕЛЕ НАГРАДА

Члан 74.
На свим такмичењима на Дефилеу - Церемонији отварања (ако је/су предвиђени) и
Церемонији доделе награда такмичар мора доћи (ако није другачије прописано) на коњу и у
прикладној одећи која не нарушава углед такмичења, под претњом недодељивања награде и казне
такмичара.

XXI - ДОПИНГ КОНТРОЛА

Члан 75.
Такмичари и такмичарски коњи подлежу допинг контроли. Представници клубова, власници
коња, шефови екипа, тренери и такмичари су у обавези да омогуће и помогну ако је потребно
узимање узорака (крв, урин, пљувачка) у складу са протоколом о узимању узорака за допинг
контролу (АДАС) под претњом елиминације са целог такмичења и изрицања казнене мере забране
учествовања такмичару и коњу на такмичењу у земљи и иностранству у трајању од 180 дана и
новчане казне у висини од 500 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на тај дан.
На свим такмичењима на којима се обавља допинг контрола новчане награде се не исплаћују док не
стигну резултати допинг контроле.
У случају позитивног резултата код такмичара и/или такмичарског коња на допинг контролу,
такмичар губи титулу, пласман, у обавези је да у целости врати почасну награду.
У случају позитивног резултата код такмичара и/или такмичарског коња на допинг контролу
санкције се спроводе у складу са Дисциплинским Правилником и прописима Републике Србије.

XXII - КОТИЗАЦИЈА - УПИСНИНА
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Члан 76.
На сваком такмичењу за све такмичаре организатор може одредити обавезну котизацију
(уписнину), а што мора бити јасно назначено у Пропозицијама такмичења.
Организатор одређује висину котизације, начин уплате котизације и коме припада котизација, у
складу са одлуком Управног одбора о одређивању котизације.
Организатор води сав неопходан протокол у вези са котизацијом и/или уписнином.
Котизација се мора уплатити пре старта такмичара и/или коња.
Такмичар за кога није уплаћена котизација/уписнина (уколико је прописана) не може да стартује на
такмичењу.

XXIII - ОДЕЋА НА ТАКМИЧЕЊУ

Члан 77.
Сви учесници такмичења морају бити адекватно одевени за време такмичења, на церемонији
доделе награде и дефилеу под претњом забране наступа такмичару, удаљавања са места догађања и
изрицања новчане и/или друге казне на лицу места од стране Судијског колегијума.
Јахачи: Обавезна је прикладна јахачка одећа која не нарушава углед такмичења, на свим
такмичењама.
Безбедна обућа са потпетицом од најмање 12 мм, или сигурносна узенгија са корпом на
сваком такмичењу.
За време такмичењама у даљинском јахању обавезно је носити заштитну кацигу, која је по
одговарајућим стандардима и прописно причвршћена.

Чланови екипе: тимска, или лична одећа, без шорцева и сандала.
Службена лица: прикладна одећа, без шорцева и сандала.

XXIV - УПОТРЕБА СИЛЕ

Члан 78.
Мамузе и корбач (и/или ма каква замена за њега) су забрањени. Њихово коришћење повлачи
искључење са такмичења.
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Забрањено је дизгинима или било којим другим предметом или делом опреме по било ком делу тела
ударити коња;
На било који други начин физички или психички малтретирати коња под претњом елиминације са
такмичења, изрицања новчане и друге казне такмичару на лицу места од стране Судијског
колегијума.

XXV – БЕЗБЕДНОСТ НА ТАКМИЧЕЊУ

Члан 79.
Учесници спортске приредбе су сва лица присутна на спортској приредби - такмичењу - Закон
о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама - У складу са тим,
сваки тренер, такмичар, власник коња, власник било које врсте животиње на такмичењу, власник
превозног средства, било који други учесник такмичења, помоћно особље и сви посетиоци
такмичења и сва лица која се ту налазе су одговорни за поштовање:
Правилника дисциплине Коњичка такмичења у даљинском јахању;
Дисциплинског Правилника
Пропозиција такмичења;
Протокола такмичења;
Одредби Закона о јавном реду и миру;
Одредби Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама;
7. Одредби Закона о општој безбедности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 80.
Организатор је дужан да обезбеди спровођење одредаба Законом о спречавању насиља и
недоличног понашања на спортским приредбама.
Организатор такмичења може да именује одговорно лице - Комесара ( и/или друга лица) за
безбедност ради поштовања основне дисциплине на такмичењу. У случају да Комесар за безбедност
није именован, Главни стјуард аутоматски обавља дужност и Комесара за безбедност. Надзор над
лицима задуженим за безбедност врши организатор.
Лице задужено за безбедност пријављује случај Судијском колегијуму/судији.
1. Лице које се оглуши о ова правила може бити кажњено, од стране Судијског
колегијума/судије:
2. Опоменом – сва присутна лица;
3. Новчаном казном - учеснике такмичења (Шеф екипе и/или такмичар и/или тренер
и/или власника коња);
4. Елиминацијом из свих утакмица на том такмичењу (Шеф екипе и/или такмичар и/или
тренер и/или власника коња и/или коња);
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5. Пријава Полицији – сва лица;
У случајевима описаним у тачкама 1 и 5; члана овог Правилника, Лице задужено за безбедност на
такмичењу има право да реагује без Судијског колегијума.
Комесар за безбедност – Главно Стјуард има обавезу у року од 7 дана рачунајући од дана завршетка
такмичења да све прекршаје пријави Дисциплинској комисији.
Члан 81.
Лице задужено за безбедност има обавезу да све неправилности одмах пријави Организатору
такмичења и да инсистира на моменталном отклањању истих уз могућност одлагања, забране или
прекида Такмичења.
Члан 82.
Кад учесник (ци) спортске приредбе поступе супротно налозима добијеним од лица задужених за
безбедност и лица из Организације такмичења, или пружи физички отпор, о томе се без одлагања
обавештава овлашћено лице Министарства унутрашњих послова .

XXVI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 83.
Доношењем овог Правилника и његовим ступањем на снагу престају да важе сви досадашњи
Правилници о организацији и извођењу Коњичких такмичења у даљинском јахању.
Члан 84.
Правилник ступа на снагу и примењује се даном његовог доношења.
Одредбе чл 800 – чл 827 ФЕИ Правилника чини саставни део овог Правилника.

ОДРЕДБЕ ФЕИ ПРАВИЛНИКА:

ПРАВИЛНИК ЗА КОЊИЧКА ТАКМИЧЕЊАУ
ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ - ENDURANCE
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Endurances Rules 2016

9. издање, на снази од 01. јануара 2016.

УВОД

Овај правилник за Коњичка такмичења у даљинском јахању је допуњено 9. издање ФЕИ (на
снази од 1. јануара 2016. године). Од наведеног датума, сви остали текстови који покривају исту
материју (друга издања и сви други документи) раније издати, су превазиђени.
Иако је ово детаљни правилник ФЕИ, надлежног за Међународна коњичка такмичења у
даљинском јахању, он мора бити тумачен и употребљаван у складу са Статутом, Општим
прописима и Ветеринарским прописима.
Ова правила не могу обухватити сваку могућност, због тога ово издање правила осмишљено је
да се, уз прилагођавање, развија обичај позивања на Анекс - белешке „Напомене и савети за
Коњичка такмичења у даљинском јахању“.
У Анексу, се налазе упутстава и препоруке о томе како да организујете своја такмичења.
Поред тога, у било којим непредвиђеним, или изузетним околностима, дужност Судијског
колигијума и Ветеринарске комисије је да донесу одлуку у складу са спортским духом, која ће
колико год је могуће поштовати намере изнесене у овом Правилнику и општим актима ФЕИ.

ФЕИ КОДЕКС ПОНАШАЊА
Добробит коња

Међународна коњичка федерација (ФЕИ) очекује од свих учесника у међународном коњичком
спорту да се придржавају ФЕИ Кодекса понашања и да признају и прихвате да у сваком тренутку
добробит коња мора бити на првом месту и никада се не сме подредити такмичарским, или
комерцијалним циљевима .
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1. У свим фазама током припрема и тренирања такмичарских коња, добробит коња мора да има
предност над свим осталим захтевима. Ово укључује исправне методе тренинга, поткивања,
опремања и превоза коња.
2. Пре него што им се одобри да се такмиче коњи и такмичари морају да буду одговарајуће
припремљени, у добром здравственом стању. Ово искључује употребу лекова и хируршке
процедуре које угрожавају безбедност или добробит коња, ждребност кобила и као и злоупотребе
природних и вештачких средстава.
3. Никакве околности не смеју да угрозе добробит коња. Ово подразумева посебно обраћање пажње
на област на којој се одвија такмичење: подручја, врсте подлоге, временске услове, штале,
сигурност локације и спремности коња за даље путовање након такмичења.
4. Мора се учинити сваки напор како би се обезбедило да коњи добију одговарајућу пажњу након
такмичења и да се са њима поступа хумано, када је њихова такмичарска каријера завршена. Ово
подразумева одговарајућу ветеринарску негу, адекватну санацију такмичарских повреда,
еутаназију и пензионисање.
5. ФЕИ захтева од свих који су укључени у спорт да достигну највиши ниво образовања у својим
стручним областима. Потпуна копија овог закона може се преузети од Међународне коњичке
федерације - Fédération Equestre Internationale, Avenue Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5,
Switzerland. Telephone: +41 21 310 47 47. Кодекс је доступан на енглеском и француском. Кодекс
је доступан на веб сајту - FEI’s website: www.fei.org.

Поглавље 1. Такмичење

Члан 800 – Опште одредбе:
CHAPTER I THE COMPETITION
Article 800 – GENERAL
Codex For Athletes and Registered Trainers Competing in FEI Endurance Events
1. This Codex recognises two distinct roles associated with the preparation and participation of Horses in FEI Endurance
Competitions: Athlete and Trainer.
2. For the purpose of this Codex, the ”Athlete” is defined as the Athlete of the Horse in the Competition.
3. For the purpose of this Codex, the ”Trainer” is defined as the person who is in charge of the preparation of the Horse both
physically and mentally for Competition.
4. Prior to the Event, the Trainer is responsible for the conditioning of the Horse for the Competition which involves the exercise
programme, nutrition of the Horse, seeking appropriate Veterinary care and the administration of therapeutic substances under
Veterinary advice.
5. In many circumstances, the Athlete, will be the Athlete and the Trainer of the Horse.
6. To be successful, both the Athlete and the Trainer must have knowledge of pace and the efficient and safe use of the Horse
across country and must be continually aware of both human and equine safety.
7. The Athlete and Trainer must not enter a Horse for Competition or compete a Horse that is suffering from an illness, injury or
is receiving medication that would adversely affect or enhance the Horses’ ability to compete.
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8. The FEI requires all those involved in international equestrian sport to adhere to the FEI Code of Conduct for the Welfare of
the Horse and to acknowledge and accept that at all times the welfare of the Horse must be paramount. Welfare of the Horse
must never be subordinated to competitive or commercial influences.
9. The Athlete and the Trainer must have knowledge of the FEI Endurance Rules, the FEI Veterinary Regulations and FEI
Equine Anti-Doping, Human Anti-Doping and Controlled Medication Regulations in addition to an awareness of the FEI
General Regulations. They must ensure that they are aware of any annual changes, regularly reviewing the FEI Endurance Rules,
FEI Veterinary Regulations and support a Clean Sport.
10. The Athlete and Trainer must abide by these rules and regulations in the preparation for and during Competition.
11. The FEI has the right to undertake disciplinary actions against an Athlete or Trainer who does not follow this Codex and FEI
Rules and Regulations, to the detriment of the welfare of the Horse and the integrity of the sport.
12. When Endurance Horses are registered with the FEI, the name of the Trainer for that Horse must also be registered and a
registration fee paid. Where the FEI Registered Trainer is also a registered Athlete then no additional registration fee is charged.
Any change of Trainer for an FEI registered Horse must be notified to the FEI and the Trainer Registration updated accordingly.

800.1

Коњичко такмичење у даљинском јахању – (Endurance) је такво да проверава
способности такмичара да исправно одреди издржљивост и спремност коња на стази, у
суочавању са стазом, раздаљином, климом, тереном и временом. Највећа одговорност
техничког делегата, Судијског колегијума, стјуарда, ветеринарске комисије, вође екипе,
дежурног ветеринара, шталског особља и јахача је да се сачува здравље и добробит коња,
примењујући своје вештине на брижан и стручан начин. Да би било успешан, такмичар
мора да има знање о темпу и ефикасном и безбедном јахању у такмичењу „cross country“
типа. У Коњичким такмичењама у даљинском јахању сваки припадник рода „Equus“ се
сматра "коњем".

Endurance Riding is a Competition to test the Athlete’s ability to safely manage the stamina and fitness of the Horse over an
endurance course in a Competition against the track, the distance, the climate, the terrain and the clock.
800.1.1 The most important responsibility of the Technical Delegate, Ground Jury, Stewards, Veterinary Commission, Chef
d’Equipe, Team Veterinarian, Trainer and Grooms and the absolute responsibility of the Athlete is to ensure the health and
welfare of the Horse by diligent application of their skill together with a caring, knowledgeable attitude by the Athlete.
800.1.2 To be successful, the Athlete must have knowledge of pace and the efficient and safe use of the Horse across country.
800.1.3 In an Endurance Competition any member of the Genus Equus counts as a “Horse”.

800.2

Tакмичење се састоји од веше етапа.

800.2.1

Ни једна етапа не може бити дужа од 40 км и не би требало да буде краћа од 16 км.

800.2.2

На крају сваке етапе, обавезна је ветеринарска инспекција. Страни Ветеринарски делегат
(СВД) и председник Ветеринарске Комисије (ПВК) треба да се консултују за дужину
сваке етапе и трајању обавезног времена за одмор на свакој Ветеринарској капији.

800.2.3

Дистанце од 80 км до 119 км морају имати најмање две ветеринарске капије, плус
завршна ветеринарска инспекција (3 етапе).
Дистанце од 120 км до 139 км морају имати најмање три ветеринарске капије, плус
завршна ветеринарска инспекција (4 етапе).
Дистанце од 140 км до 160 км морају имати најмање пет ветеринарских капија, плус
завршна ветеринарска инспекција (6 етапе). Постоји могућност да се смањи на 5 етапа по
препоруци Техничког делегата и уз одобрење Председника ветеринарске комисије.
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800.2.4

Етапе могу да буду распоређене на један, или више дана.

800.2.5

Све етапа такмичења у даљинском јахању морају бити одвојене обавезним одмором, тј.
зауставним временом.

800.2.6

Сваки дан Коњичког такмичења у даљинском јахању мора се поделити на најмање три
етапе, између којих је ветеринарска инспекција и обавезан одмор, тј. зауставно време.

800.2.7

У сваком такмичењу у даљинском јахању, мора бити најмање један обавезан одмор коња
од најмање 40 минута.

800.2.8

Укупно најкраће време за обавезан одмор мора испунити минимум услов однос 1 минут
на 1 км, и то: за 35 км, најмање зауставно време је укупно 35 минута.

800.2.9

Максимално предвиђено зауставно време, за појединачни одмор, у једнодневном
такмичењу је 60 минута, а у такмичењама са 3 и више звездица, обавезан је најмање један
одмор од најмање 50 минута.

800.2.10

Такође, време предвиђено за опоравак коња на ветеринарским капијама које захтевају ре
-инспекцију мора да буде најмање 40 минута, а за такаве реинспекције опоравак коња до
представљања на инспекцији не сме да буде дозвољен до 15 минута пре следећег
поласка.

800.3

Без обзира на начин стартовања, сваки такмичар мора да спроведе читаво такмичење
као да се такмичи сам и пласира се по постигнутом времену.

800.4

Резултат у Коњичком такмичењу у даљинском јахању одређује се по постигнутом
времену . Такмичар који прође стазу у најкраћем времену биће победник такмичења и то
након успешног проласка свих финалних ветеринарских инспекција, контроле лекова,
као и других протокола који се односе на коња и јахача, у складу са овим правилником,
ФЕИ општим правилницима и ФЕИ ветеринарским прописима. Такмичења се организују
тако да сваки такмичар одреди сопствени темпо за постизање резултата.

800.4.1

Неповољни услови: због услова стазе, или других околности које могу негативно утицати
на безбедан ток такмичења, Организациони одбор (ОО) у консултацији са Технички
делегатом (ТД) може одредити максимално дозвољено време за део стазе, или етапе
такмичења за једну или више Ветеринарских капија, како би се осигурало да брзина не
опадне превише у односу на прописану, а да се притом обезбеди сигурност коња.

800.4.2

Бедност стазе: због околности које се односе на безбедност стазе, ОО у консултацији са
ТД може да установи делове стазе на којима ће се контролисати врсте кретања коња и /
или максималну брзина. То зависи од постојећих околности, специфичности стазе, као и
од доба дана. У сваком случају не би требало да премашује растојање од 5 км у
континуитету, или 5% од стазе. Генерално, не би требало да постоји више од једног
таквог дела са контролисаним брзином и / или са контролисањем брзине по етапи, а
никада не треба да буде у завршној етапи.

Члан 801 – Стаза:
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801.1

Tехнички делегат (ТД) и ФЕИ Уређивач стазе (ако је именован) ће се консултовати
са Организационим одбором (ОО) да помогне у стварању технички изазовне стазе у
границама које терен дозвољава. Они треба да покушају да обезбеде технички изазовне
факторе стазе, које ће тестирати издржљивост и способности коња и јахача, али неће
угрожавати добробит коња.

801.2

Tип терена и надморске висинске разлике морају бити јасно назначене у пропозицијама
такмичења. Стаза треба да садржи природни или вештачке карактеристике као што су
(али није обавезно) стазе, канали, стрме пење, нагиби и прелази преко воде, који
обезбеђују технички изазовне факторе, укључујући, али не ограничавајући се на :
промене у подлози, промене на терену, промене у надморској висини, промене у смеру и
брзини .

801.3

Врста терена и висинске разлике морају бити јасно наведене у пропозицијама
такмичења

801.4

Стаза не би требало да садржи више од 10% тврде подлоге, тј. путева намењених за
саобраћај моторних возила.

801.4.1

Под апсолутном контролом Уређивача стазе или Техничког делегат петље курса не мора
бити специјално дизајниран и конструисан за брзине ће вероватно да подвргне коње са
повећаним ризиком од повреда током такмичења

801.5

Захтевнији део стазе би требало да буде на почетку стазе.

801.6

Дужину етапа утврђује ОО и треба да буде објављена у пропозицијама.

801.7

Колико је то могуће препреке - ризици на стази морају остати у свом природном
стању. Ако је потребно, они треба да буду тако ојачани да би остали у истом стању у току
читавог такмичења.

801.8

Циљна линија мора бити довољно дуга и широка да омогући да више коња заврши у
исто време не ометајући једни друге и мора да обезбеди довољно простора за
заустављање да би такмичари безбедно могли да се зауставе после преласка циљне
линије у пуном галопу. Она мора бити смештена у што је могуће ближе Ветеринарској
капији.

801.8.1

"Терен за такмичење" је дефинисан као; дефинисана стаза (кругови или фазе),
дефинисани простор за тимове, подручја на стази или у оквиру Ветеринарске капије, на
подручју ветеринарског испитивања и простора за чекање на или у оквиру Ветеринарске
капије. За првенства, биће ограничен приступ „терену за такмичење“ као што је
дефинисано у пропозицијама.
Максималан број помоћника дозвољених у Ветеринаској капији ће бити 5 по Коњу,
узимајући у обзир капацитете простора како би се осигурало да Коњ има довољно
простора да се одмори. Приступ Вет капији и области Вет чека може се додатно
ограничити ОО по савету Техничког делегата. Таква ограничења морају бити јасно
приказани у Пропозицијам које је одобрило ФЕИ. Помоћник губи право за приступ
Ветерској капији након уклањања коња кога прати коња и нема одобрење да стоји код
коња који му је конкуренција.
Сви коњи морају бити у видном пољу, да би их у сваком тренутку могли јасно уочити
ФЕИ ветеринарски службеници, Судијски колегијум и Стјуарди. Ни монитор, ни друга
опрема, или препрека било које врсте неможе да се користи за спречавање таквог
посматрања под претњом Дисквалификације и добио Жути картон упозорења

801.8.2

801.8.3
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Члан 802 - Обележавање стазе:

802.1

Општи услови: Обележавање стазе мора бити урађено тако да нема сумње о томе како
наставити дуж стазе. Ознаке могу бити заставе, траке, индикатори, креч, боја, итд

802.2

Правац стазе: такмичар мора да заврши читаву стазу у правцу и смеру назначеном на
мапи из члана 802.6.

802.3

Грешке на стази: Свака грешка учињена на стази, мора се исправити, почев од места где
је грешка настала, под претњом дисквалификације. Ако исправљање грешке на стази није
изводљиво и/или није у најбољем интересу коња, Судијски одбор може одлучити
другачије, захтевајући да такмичар надокнади растојање, у оквиру једне фазе додатним
преласком једнаке удаљености преко исте врсте терена, с'тим да такмичар и даље
пролази кроз сваку Ветеринарску капију у исправном редоследу и у роковима који су
прописани. У таквим случајевима такмичар ће добити класификацију завршетка.
Такмичар и Коњ могу да стекну Сертификат о способности или испуњавању других
Квалификационих критеријума са на горе наведеним начином завршавања такмичења,
али не може добити награду „Најбоља кондиција“ - “Best Condition“, нити бити бодован
било у екипном, или у појединачном пласману.

802.4

Заставице за обележавање: заставице за обележавање, или други прихватљиви
показатељи морају да се користите за дефинисање деоница стазе, као за означавање
стартне и циљне линије. Те заставице, или индикатори, итд се морају поштовати свуда на
стази под претњом дисквалификације. На свим местима где је могуће пречицом скратити
стазу Организациони одбор мора да постави стјуарда као контролу поштовања проласка
предвиђене стазе.

802.5

Маркери стазе: заставице или знакови за усмеравање имају за циљ да покажу правац и
путању и ту су да помогну такмичарима да пронађу прави пут. Они морају бити
постављени тако да их такмичари могу препознати, без губљења времена. Показиваче
растојања треба поставити на сваких 10 км.

802.6

План стазе: Сваком такмичару треба унапред дати на увид мапу, или план, који показује
начин праћења стазе и позицију сваког обавезног зауставља и обавезне препреке. У
првенству, или такмичењу са 4 звездице, ОО мора да обезбеди копије таквих мапа, или
планова сваком такмичару.

802.7

Старт и циљ: стартна и циљна линија сваке фазе мора да буде јасно обележена
одговарајућим знацима.

Члан 803 - План стазе:

803.1

Мапа: по могућству, карта у размери од најмање 1:50.000 треба да буде доступна на
пропозицијама, на састанку јахача (техничкој конференцији), а свакако пре почетка
текмичења.
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803.2

Одређивање плана стазе: стаза за Коњичко такмичење у даљинском јахању треба да
буде званично установљена најмање 7 дана пре почетка такмичења и одобрена од стране
Техничког делегата пре предавања Судијском колегијуму.

Члан 804 - Измене на стази и промене термина / одлагање, или отказивање такмичења:

804.1

Измене стазе: Након што је стаза званично одређена, ни једна промена се не врши без
одобрења Техничког делегата (ТД) и Судијског колегијума (СК).

804.2

Промене термина / Кашњење такмичења: У изузетним околностима, као што је
наведено у чл. 804.2.4, такмичењу се може померити сатница, или се може одложити, на
следеће начине:

804.2.1

Пре почетка такмичења: (до сат времена пре прве ветеринарске инспекције): Одлуком
Техничког делегата у договору са представником ОО, ФВД, ПВК и ПСК

804.2.2

После почетка такмичења: Одлуком председника Судијског колегијума у консултацији
са СК, представник ОО, ФВД, ПВК, и ТД.

804.2.3

Одговорност ОО: Организационим одборима се препоручује у свим Пропозицијама
такмиченња предвиде могућност потребе да се одложи почетак такмичења до 30 сати и /
или да се такмичење потпуно откаже. У CEIO, 4 звездице и првенственим такмичењама,
ОО треба да пропозицијама предвиди такву могућност.

804.2.4

Изузетне околности: Под изузетним околностима се подразумевају околности које
настају за веома кратко време, а за које се може предпоставити да могу изазвати
превелике и неоправдане ризике за јахаче и / или коње у току такмичења.
Примери и савети за утврђивање таквих ситуација морају бити предвиђене у делу
правилника: „Напомене и савети за Коњичка такмичења у даљинском јахању“.

804.3

Отказивање такмичења: У случају катастрофалних непогода, или околности које се
догоде у току такмичења, или, како је наведено у чл. 804.3.4, догађај може бити отказан
при чему:

804.3.1

Пре такмичења (до сат времена пре прве ветеринарске инспекције): Одлуком Техничког
делегата у консултацији са представником ОО, ФВД, ПВК и ПСК.

804.3.2

После почетака такмичења: Одлуком председника Судијског колегијума у консултацији
са СК, представник ОО, ФВД, ПВК, и ТД.

804.3.3

Одговорност ОО: Организациони Одбори се подстичу да у свим планирањима такмичења
(у пропозицијама) предвиде могућност потребе да се откаже такмичење и евакуише
место догађања.

804.3.4

Катастрофалне непогоде, или околности: Су они који се јављају у веома кратком року и
проглашени су опасним безбедносним ризиком за јахача и / или коња, а који се не могу
избећи кроз промене стазе, промену сатнице такмичења, или одлагањем почетка
такмичења. Примери и савети за утврђивање таквих ситуација морају бити предвиђене у
делу правилника: „Напомене и савети за Коњичка такмичења у даљинском јахању“.
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804.4

Природа Коњичкг такмичења у даљинском јахању: У свим случајевима треба имати
на уму да је ова дисциплина предвиђа такмичење у изазовима терена, временских
прилика и околности, као тест даљинском јахању, па самим тим кашњење такмичења,
промена сатнице такмичења и отказивање треба користити само у изузетним
ситуацијама.

804.5

Обавештења: У случају горе наведених ситуација, јахачи и/или Шефови екипа би
требало да буду званично и лично обавештени, што је пре могуће, о овим одлукама,
свакако пре почетка такмичења, или пре етапе која је у питању.

Члан 805 – Начини стартовања:

805.1

Коњи не смеју да пређу стартну линију пре него што је дат сигнал.

805,2

Ако такмичарска конбинација стартује на било који нерегуларни начин, мора да се
врати и поново стартује, под претњом дисквалификације. Међутим, његово полазно
време ће бити забележено као да је стартовао када је дат првобитни стартни сигнал.

805.3

Време старта било ког такмичара који није присутан/тна у време одређено за његов
старт, бележи се као да је стартовао на време. Ниједан такмичар неможе стартовати 15
минута касније од свог стартног времена, под претњом дисквалификације.

805.4

Групни старт не може се применити у следећем дану/данима, вишедневног такмичења.
Распоред стартовања, следећег дана, треба да се одвија са истом временском разликом,
како је забележено на циљу дан раније (на начин на који би се одвијало да је настављено
у истом дану). Ово ће се одвијати у периоду који буде одређен дискреционим правом
председника Судијског колегијума и Техничког делегата у консултацији са
Организационим одбором. Након тога ће преостали такмичари заједно стартовати.

Члан 806 - Време и вођење евиденције:

806.1

С'обзиром да време игра јако важну улогу у такмичењу, ОО мора да обезбеди да се
сваком такмичару прецизно израчуна и запише време почетка и краја сваке етапе. То
морају да раде за то квалификована лица која користе синхронизоване методе
евидентирања и прорачунавања времена. (Погледајте белешке „Напомене и савети за
Коњичка такмичења у даљинском јахању“).

806.2

Сваком такмичару ће бити издата картица за евидентирање времена, или прихватљива
и поуздана алтернатива картици на сваком такмичењу (Погледајте белешке начин
евидентирања за Коњичка такмичења у даљинском јахању).

806.3

ОO мора да обезбеди алтернативан извор енергије и копију евиденције уписа времена и
снимања свих информација, када су електронски системи основне методологије
евидентирања и прорачуна ( Препоручено на 3 * такмичењима, или вишим ) су основне
методологије. У складу са тим системи са Стјуарадима за праћење и / или „чувари
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времена“ су потребни. На почетку и завршетку сваке фазе се евидентира време сваког
спортисте .
806.4

Време се почиње да тече од тренутка давања стартног сигнала, и зауставља се у
тренутку када такмичар пређе циљну линију.

806.5

На ветеринарској капији мора се примењивати систем обавезног заустављања времена
- [време се зауставља у тренутку када коњ уђе у Ветеринарску капију, и траје до краја
обавезног одмора] (Погледајте: „Напомене и савети за Коњичка такмичења у даљинском
јахању“.)

806.6

На ветеринарској капији, прегледи такмичарских коња морајају се обављати на такав
начин да се избегне било какво кашњење конкурента изазвано доласком неколико коња
истовремено на ветеринарску капију.

Члан 807 - Такмичење & fair play:

807.1

Јахачи могу да воде, или да прате своје коње на стази, али морају бити у седлу при
проласку линија старта и циља свих дана и у свим етапама такмичења, под претњом
дисквалификације.

807,2

Такмичар који не
дисквалификацијом.

807.3

Ниједна друга особа не може да води, или јаше коња на стази од тренутка када је
такмичар стартовао, под претњом дисквалификације.

807.4

Ako се такмичар спорије креће и намерно омета оног који наилази кажњава
дисквалификацијом. Ово није са намером да се спречи борба за пласман, већ је
намењено ситуацијама где такмичар заостаје круг, или у ситуацији једноставног
обилажења због знатно мање брзине, због непослушности коња, или због проблема са
опремом.

807.5

Такмичар који се није квалификовао за наредну етапу, или је дисквалификован, из било
ког разлога, мора одмах напусти стазу и нема право да настави стазом, осим ако не
постоји други пут и то искључиво након што му то одобри члан СК, или ако он није
доступан Стјуарт.

807.6

Дозвољена помоћ током такмичења и на стази:

807.6.1

Пропозицијама се одређује где је помоћ дозвољена унутар ветеринарских капија и на
стази [Пунктови за Асистенцију] током такмичења.

807.6.2

Такмичарима се мора обезбедити вода на стази најмање на сваких 10 километара
[Пунктови за Асистенцију] .

807.6.3

У сваком случају, па и на стази на пример: ако такмичар падне, или му побегне коњ, или
у случају када је потковица лабава или се изгуби, такмичару треба помоћи.

поштује

ма

који

задати

временски

рок

биће

кажњени
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807.6.4

За остале случајева дозвољене помоћи погледајте: „Напомене и савети за Коњичка
такмичења у даљинском јахању“. Пропозиције такмичења ће бити одлучујуће за свако
такмичење.

807.7

Забрањена помоћ: врсте активности наведених у наставку у члановима 807.7.1 до
807.7.8 је забрањена и спортиста и/или регистровани Тренер подлежу санкцијама важи за
сваку активност, како је наведено у листи активности. Забране за чије кршење се може
доботи жути картон - упозорење (а), (и) или Елиминација по одлуци СК, обухватају, али
нису ограничене само на следеће случајеве:

807.7.1

Такмичара не сме пратити, ићи упоредо са њим, или испред њега, на било којем делу
стазе ни један бициклиста, пешак, или јахач који нису на такмичењу кажњава се Жутим
картоном.

807.7.2

Пружање помоћи на било ком делу стазе, који није за такву помоћ изричито одређен
[Пунктови за Асистенцију] кажњава се Жутим картоном.

807.7.3

Прихватање помоћи на било којем делу стазе од било кога ко није овлашћен да је пружи
кажњава се Жутим картоном.

807.7.4

Пратња, идење испред, или упоредо на било ком делу стазе или пресретање са другог,
приступног пута као што је дефинисано ( види напомене за вођење ) било којим возилом
( без обзира на чл. 807.6.1 ) кажњава се Жутим картоном.

807.7.5

Да било ко сем јахача подстиче коња на кас у ветеринарској капији кажњава се Жутим
картоном.

807.7.6

Да неко на стази подстиче коња (е) на било који начин кажњава се Жутим картоном и
дискфалификацијом.

807.7.7

Сећи жичане ограде, мењати делове ограда на или ван стазе, раскрчивати растињем
зарастао пут, или уклањати изазове и мењати било шта друго на стази кажњава се Жутим
картоном и дискфалификацијом.

807.7.8

Прихватање макакве интервенције од стране трећег лица, било да је затражена или не, са
циљем омогућавања предности такмичару, или његовом коњу кажњава се Жутим
картоном и дискфалификацијом.

Члан 808 - Распоред такмичења – Пропозиције:

808.1

У Пропозицијама које објави Организациони одбор за био ког CEI такмичења, не треба
понављати Општи одредбе правилника које су наведена у овом издању. Довољно је да се
наведу: категорија такмичења, раздаљине, брзине, временско ограничење и могуће
временско ограничење за сваку етапу, начин пласмана, правила стартовања, начин
обележавања стазе, поступак при обавезним заустављањима, скица стазе која садржи
висинске разлике и могуће препреке.
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808.2

За додатне одредбе такмичења у пропозицијама, позвати се на „Напомене и савети за
Коњичка такмичења у даљинском јахању“.

808.3

Додатни услови такмичења су (рок пријаве, место и време старта, број и трајање
обавезних заустављања, котизација и награде), као и како доћи да старта, смештај
такмичара, особља и коња, храна за коње итд.

Члан 809 - Кодекс облачења:

809.1

На свим Коњичким такмичењама у даљинском јахању обавезно је носити заштитну
кацигу, која је по одговарајућим стандардима и прописно причвршћена.

809.2

Безбедна обућа са потпетицом од најмање 12 мм, или сигурносна узенгија са корпом на
сваком такмичењу.

809.3

Обавезна је прикладна одећа која не нарушава углед такмичења, на свим ЦЕИ
такмичењама.
На свим ФЕИ такмичењама обавезно је следеће:
За оне који учествују у Церемонијама отварање и доделе награда:

809.3.1


Јахачи: прикладна тимска, или лична јахачка опрема.



Чланови екипе: тимска, или лична униформа.



ФЕИ функционери: прикладна одећа са сакоом и краватом где је то могуће



Шорцеви, сандала су неприхватљиви и нису дозвољени
За време такмичења:

809.3.2

809.3.2



Јахачи: прикладна јахачка одећа: кошуља / поло мајица са крагном.



Чланови екипе: тимска, или лична униформа. Шорцеви су забрањени у простору
ветеринарске капије, а сандале су забрањене у целом „простору такмичења“ (из
безбедносних разлога)



Службена лица: прикладна одећа, без шорцева и сандала.
ФЕИ Општи Правилник се примењује у односу на оглашавања.

Члан 810 - Седла и опрема:

Не постоје ограничења за седла, али седла морају бити сигурна и треба да одговарају
коњу, ( Регулисано у ФЕИ ветеринарским прописима ); Било која врста узде која могу да
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безразложно ограниче слободу кретања главе коња, укључујући, (али не ограничавајући
се само на) тркачке – потезне узде и Француске узде су забрањене.
810,1

Посебна сигурносна опрема, као што се светлећи детаљи, могу се захтевати у
Пропозицијама.

810.2

Забрањени су мамузе, бичеви (или коришћење било чега уместо бича).

810.3

Коришћење мобилних телефона и GPS уређаја је дозвољено. Сви остали
комуникациони уређаји морају бити одобрени од Судијског колегијума пре такмичења.

810.4

Општа ФЕИ правила се примењују у односу оглашавања

810.5

Уши коња не треба да буду затворене . Чепови за уши су забрањени. Блинкерси могу
бити дозвољени, али они морају да омогуће коњу пуну прегледност напред (без измена)
а морају бити уклоњени током ветеринарских инспекција. Дефиниција блинкера налази
се у „Напомене и савети за Коњичка такмичења у даљинском јахању“.

Члан 811 – Окрутност:

811.1

Свако дејство, или неколико узастопних дејстава, које по мишљењу Судијског
колегијума могу бити јасно схваћени као окрутност, или злостављање кажњавају се
дисквалификацијом, и додатно како је одређено Општим правилником, а појединац се
мора пријавити ФЕИ- у.

811.2

Извештаји о таквим дешавањима морају имати, кадгод је то могуће, списак и адресе
сведока. Извештај се мора предати Судијском колегијуму, или Секретару
Организационог одбора у најкраћем могућем року.

Члан 812 – Тежина јахача:

812.1

У свим сениорским CEI 4 * првенственим такмичењама, минимална тежина за јахаче
мора бити 75кг, укључујући и јахаћу опрему (Члан 812.6).

812.2

На Сениорским CEI 3 * такмичењама минимална тежина јахача је 75 кг – што ће се
одредити у одобреним Пропозицијама.

812.3

У CEI 1 * и 2 * такмичењама тежинске, или поделе по полу такмичара могу се
дозволити, уз претходно одобрење од стране ФЕИ- а, и морају бити јасно одређене у
ФЕИ Пропозицијама.

812.4

Нема ограничења тежине код такмичења младих јахача и / или Јуниора.

812.5

Када је потребна минимална тежина, контрола тежине мора се спровести пре почетка,
а где је то могуће, након завршетка и може се спроводити било кад током такмичења.
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812.6

Јахач се мора измерити са свом јахаћом опремом (без узде) и где је то неопходно
додати потребну тежину. Такмичар мора да одржава минималну тежину у сваком
тренутку, током свих етапа, под претњом дисквалификације. Јахач је дужан да се јави на
мерење одмах након преласка циљне линије, ако то захтева ФЕИ службеник.

812.7

Организатори морају да обезбе поуздану вагу за мерење.

Члан 813 – Пласман:

813.1

Појединачни пласман: У Коњичким такмичењама у даљинском јахању, победник је
тамичар са најкраћим временом који успешно прође, све протоколе и захтеве,
укључујући и Коначни ветеринарски преглед (ако га има). У Пропозицијама такмичења
мора бити јасно одређен начин пласирања.

813.2

Екипни пласман: Победничка екипа је она која има најбоље време после сабирања
коначних резултата три најбоље пласирана такмичара у екипи. У случају нерешеног
резултата, победник ће бити она екипа чији трећи такмичар има најбоље време. У случају
да екипа има мање од 3 члана, екипа нема право на екипни пласман.

813.3

Мртва трка: Када два или више такмичара, који су стартовали заједно, имају исто
укупно време, они се пласирају у складу са својим пролазком кроз циљну линију.

813.4

Дискфалификација, повлачење, или искључења.

813.4.1

Дискфалификација: Се догађа као казна СК искључивањем из даљег тока такмичења због
кршења ових правила, ФЕИ Општих прописа, ФЕИ Ветеринарских прописа, или
Пропозиција.

813.4.2

Искључења - Неуспех при квалификовању у наредну етапу: догађа се када је такмичар
искључен из такмичења због тога што није успешно прошао ветеринарски преглед, није
прошао целу стазу, или је прекорачио временску етапу.

813.4.3

Повлачење / одустајање: следи када се такмичар добровољно повуче из такмичења, али
као добровољно и повлачење сматра се када је: такмичар исправно завршио све
претходне етапе, такмичар заврши своју последњу етапу и прође све потребне
ветеринарске инспекције, након те етапе, укључујући и обавезан преглед, или опоравак
који захтева ветеринарска инспекциј и чл. 813, ако није друкчије одређено за
пропозицијама искључивање коња из такмичења.

813.5

Сви коњи искључени са такмичења, добровољно или не, у било ком тренутку
такмичења, (ако се искључење деси на стази, коња мора прегледати члан Ветеринарске
комисије чим се врати у базу) и то се мора завести у ветеринарској евиденцији.морају се
подвргнути ветеринарској инспекцији, или ФЕИ ветеринарском панелу у року од 30
минута од тренутка искључења, осима ако му није издата Феи ветеринарска дозволе за
непосредни транспорт из области такмичења у претходно одобрену установу за третман
и коња, а ветеринарска евиденција ажурира се у складу са тим . Непоштовање овога
кажњава се добијањем жутог картона и наметање обавезног одмора за коња шездесет
дана.
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Поглавље 2. Дефиниција Коњичких такмичења у даљинском јахању

Члан 814 - Категорије Коњичких такмичења у даљинском јахању:

Међународна Коњичка такмичења у даљинском јахању се деле на:


CEI (Concours de Raid d’Endurance International) Међународно Коњичко такмичење у
даљинском јахању.



CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel) Званично Међународно
Коњичко такмичење у даљинском јахању.

Међународна Коњичка такмичења у даљинском јахању наведена у наставку су регулисана
Општим прописима, ФЕИ ветеринарским прописима и овим правилником.
Она су подељена у:
814.1

CEI такмичења

814.1.1

Морају испуњавати захтеве ФЕИ Општег Правилника и ФЕИ Правилника Коњичких
такмичења у даљинском јахању.

814.1.2

Мора да постоји само званично појединачно такмичење за пласман.

814.1.3

Тамо где постоји је Екипно такмичење, оно не мора бити званично Екипно такмичење и
сваки члан екипе има право на појединчни пласман. Број екипа који може бити
прихваћен је препуштен дискреционом праву Организационог одбора. Екипе могу бити
саставњене од три до пет такмичара, али није неопходно да буду исте националности,
детаљи се наводе у одобреним Пропозицијама.

814.1.4

Ова такмичења се могу одржавати уз Национална, или ФЕИ одобрена такмичења. Уз
одобрење ФЕИ, у сарадњи са Техничким одбором, који има право да тражи да се ова
такмичења одвијају по захтевима CEIO, или CEI 4 звездице, без обзира на раздаљину.

814.1.5

CEI такмичења су дефинисана у ФЕИ календару. CEI такмичења су подељена на четири
различита нивоа, обележена звездицама, на следећи начин:

814.1.5.1 Такмичења са 4 Звездице: на Сениорским првенствима минимум 160 км у једном дану,
Првенства за младе коње 7 година старе – максимална дистанца 130 км, првенствима за
јуниоре и младе јахаче минимум 120 км, максимално 130 км у једном дану. За регионална
Првенства само ОО могу поднети захтев за промену раздаљине, где се узимају у обзир
локални климатски услови. Максимални пулс на ветеринарским капијама: 64 о/м у року
од 20 минута.
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814.1.5.2 Такмичења са 3 Звездице: Сва такмичења од 140 км - 160 км у једном дану, или 90-100 км
у 2 дана, или 70 - 80 км у 3 или више дана. Максимални пулс на ветеринарским капијама:
64 о/м у року од 20 минута.
814.1.5.3 Такмичења са 2 Звездице: Сва такмичења између 120 км и 139 км у једном дану, или
између 70 км и 89 км у два дана. Максимални пулс на ветеринарским капијама: 64 о/м у
року од 20 минута.
814.1.5.4 Такмичења са једном Звездицом (најнижи ранг тамичења) Сва такмичења између 80 км и
119 км у једном дану. Максимални пулс на ветеринарским капијама: 64 о/м у року од 20
минута.
814.1.5.5 У завршној капији, максимални пулс 64 о/м у року од 30 минута.
814.1.5.6 Да би се такмичило под ФЕИ окриљем сви јахачи и коњи морају бити регистровани по
Општим прописима ФЕИ.
814.1.6

ФЕИ може да одобри посебне категорије такмичења и примени системе са различитим
захтевима за CEI такмичења са звездицама, за функционере и квалификованост за
учешће, без обзира на раздаљине као развојни програм за неразвијене земље, или
регионе, или ради истраживања за будуће потребе измена ових Правила, укључујући и
промене: у одељку са тежинама, или посебне категорије, или друге делове такмичења. У
таквим случајевима, захтеваће се извештаји од НФ и ФЕИ Ветеринарских комисија.

814.1.7

ФЕИ ће одредити, у сарадњи са ФЕИ Техничким одбором, ОО и надлежном НФ који
ниво такмичења да одобри за Светско првенство, или финале, као и на националним,
регионалним, континенталним, светским такмичењама, или куп програмима такмичења.

814.1.8

Критеријум пулса може бити пооштрен (спуштањем горње границе пулса) у току
такмичења, ако се по мишљењу председника Ветеринарске Комисије у консултацијама са
ФВД, председником Судијског колегијума, ТД и ОО посумња да постоји опасност по
безбедност коња.

814.2

CEIO такмичења

814.2.1

CEIO такмичења морају бити у складу са захтевима утврђеним Оштим прописима и
Правилником Коњичких такмичења у даљинском јахању.

814.2.2

На CEIO, мора да постоји појединачни и екипни пласман. Свака нација може приступити
са само једаном екипом. Да би такмичење било званично у екипној конкуренцији потебно
је најмање три екипе. Свака екипа мора бити састављена од најмање три и највише
четири такмичара исте националности. Три најбоља резултата ће се узети у обзир за
коначни пласман. У случају кад се пласира мање од три члана екипе, таква екипа не може
се пласирати у екипној конкуренцији, ни под којим условима.

814.3

Регионалне игре
Коњичка такмичења у даљинском јахању на Регионалним играма морају бити у складу са
захтевима утврђеним од стране разних IOC при удружењима Регионалних игра, као и
овим правилником и ФЕИ ОП.
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Члан 815 – Услови

815.1

Свако лице од године у којој пуни 14 година и које је прописно Лиценцирано од своје
надлежне Националне федерације испуњава услове за учествовање у свим Коњичким
такмичењима у даљинском јахању (CEI, CEIO и на првенствима), било као појединац,
или као члан екипе.

815.2

Коњи:

815.2.1

Коњи морају имати најмање 5 година да би почели да се такмиче.

815.2.2

За CEI 1-Звездица и 2 звездице коњи морају имати најмање 6 година да би учествовали.

815.2.3

За CEI 3 звездице коњи морају имати најмање 7 година да би учествовали.

815.2.4

За CEI 4 звездице и за CEIO првенства (осим на Шанпионатима за младе коње, на којима
коњи морају имати 7 година) коњи морају имати најмање 8 годин.

815.2.5

Кобиле које су очигледно ждребне, што значи преко 120 дана, или које доје ждребад не
могу учествовати на ма ком CEI, или такмичењу вишег ранга.

815.2.6

Старост се одређује у односу на датум такмичења на којем желе да учествују, и то мора
бити потврђено кроз поуздану регистрацију, или писмено ветеринарске мишљење, које
могу бити убележено у пасошу.

815.3

Обавезан Одмор за коње:

815.3.1

После CEI или Националних такмичења, коњ се мора одморити, а обавезни минимум
одмора, пре него што опет има право да учествује у Националном, или ФЕИ
такмичењима је:
Пређене раздаљине Старт - 40 км

5 дана одмора (само за одустајање)

Старт - 80 км

12 дана одмора

Преко 80 км – 120 км

19 дана одмора

Преко 120 км – 140 км

26 дана одмора

Преко 140 км

33 дана одмора

Продужени одморима ће се примењивати ако коњ није успео да се квалификују након
непосредног инвазивних третмана или из других ( види чланци 815.3.2 и 815.3.3 )
Одмор почиње у поноћ на крају дана у којем је такмичење завршено ( 24.00 сати), рачунајући
у складу са максималним дозвољеним временом такмичења, а завршава у исто време након
последњег целог дана одмора. Време наредног такмичења коња мора бити након истека периода
одмора.

815.3.2

Продужени период одмора за инвазивно лечење:
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Сваки третман коња који укључује пункција или рез на кожи или уношење било ког
инструмента или страног материјала у тело сматра инвазивним третманпм. Из овога се
изузима примена оралних електролита, или акупунктура.) Ако је метаболизам
дијагностикован као узрок коња који није успео да се квалификују, а потребна је одлука
да ли би се без лечења угрозила добробит коња ови стање ће се сматрати да захтева
инвазивни третман. Одговорност ФВД и дежурног ветеринар је да прегледа сваког
леченог коња на крају такмичења и издвоји сваки случај инвазивног третман и прописује
им обавезни одмор и одговарајуће лечење, или доносећи закључак да овлашћени Третман
не захтева обавезан продужени одмор.
Ако коњ није успео да се квалификују из метаболичких разлога који захтевају хитан
инвазивни третман у сваком ЦЕИ или националном такмичењу, у оквиру годину дана,
мора се дати обавезан период одмора пре него што поново стекне право да учествују у
ФЕИ или националном такмичењу
Инвазивни третман 1. Инцидент 60 дана укупно
Инвазивни третман 2. Инцидент 90 дана укупно
Продужени период одмора за 2. инцидент ступа на снагу ако коњ није успео да се
квалификују из метаболичких разлога који захтевају непосредан инвазивна третман у
било која 2 заредом ЦЕИ или национална такмичења, или два пута у било ком периода од
3 месеца.
815.3.3

Продужени период одмора за неправилан ход:
Ако коњ није успео да се квалификују због нерегуларних кретњи у сваком ЦЕИ или
националним такмичењу, у оквиру годину дана, мора се дати, поред одмора је
дефинисано чланом 815.3.1 , додатни обавезни одмора као што је наведено у наставку
пре него што је поново право да учествује у другом ФЕИ или националном такмичењу
Неправилне кретње 1. Инцидент 14 дана
Неправилне кретње 2. Инцидент 21 дан
Додатни продужени одмора за 2. инцидент ступа на снагу ако је коњ није успео да се
квалификује због неправилног хода у било која 2 узастопних ЦЕИ или национална
такмичења.
Ако се неквалификује због неправилног хода у 3. заредом ЦЕИ или Натионална
такмичења ће добити обавезан одмор у трајању од :
Нерегуларан ход 3. Инцидент 90 дана

815.3.4

Ако се коњ није кфалификовао због неправилног хода у 4. узастопна ЦЕИ или
Натионална такмичења, у оквиру годину дана, ће добити обавезан одмор у трајању од он
мора дати обавезни одмор у трајању од 6 месеци и успешно проћи ветеринарски прегледа
4 недеље пре првог такмичења пре него што поново има услов за учествовање у CEI или
националном такмичењу.
Ако је коњ није успео да се квалификује из разлога Хромости - неправилног хода на
више од 4 узастопна ЦЕИ или национална такмичења, коњу ће бити забрањено будуће
такмичење у Ендурансу.
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815.3.5

ФЕИ у консултацији са ФЕИ Техничким комитетом и Феи ветеринарским одељењем
може одлучити да се креирају додатне пропозиције.
Казнени поени спортиста ће бити додељени сваком спортисти треба елиминисати њихов
коња при ФЕИ догађаја због метаболичких разлога и / или катастрофалних повреда.
Казнени поени се акумулирају од првог казне за период од 12 месеци. Након прве године
се сабирају само казнени поени из претходних 12 месеци.
100 казнених поена ће довести до аутоматске суспензије на период од два месеца. Након
такве суспензије укупан број бодова је сведена на нулу.
 Сваки метаболички разлог елиминације 10 казнених бодова.
 Ако је коњ елиминисан због метаболички разлога који захтевају хитан
инвазиван третман спортиста ће добити 25 казнених бодова.
 Ако је коњ доживи катастрофалну Повреду током ФЕИ такмичења спортиста
ће добити 80 казнених бодова.
 Ако је коњ учествује у ЦЕИ или на Натионалном такмичењу током обавезног
минималног периода одмора (као што је наведено у члану 815.3.1 горе),
спортиста ће добити 100 казнених бодова (погледајте „Напомене и савети за
Коњичка такмичења у даљинском јахању“).
Поред наведених санкција, друге санкције могу такође бити примењивани, а кршења
релевантних правила могу бити доведени пред ФЕИ Трибунала

815.3.6

Ако коњ доживи катастрофалне повреде у року од 12 месеци од катастрофалних повреда
које су биле код било којег претходног коња којега је јахао исти спортиста, спортиста, ће
аутоматски бити суспендован за шест месеци.
Катастрофална повреда се дефинише као повреда која, по мишљењу ветеринарске
комисије, захтева хитну еутаназију или доприноси смрти коња ма како да је
проузрокована.

Члан 816 - Квалификациони поступак и уверења о оспособљености (Молимо Вас да
погледаjте: „Напомене и савети за Коњичка такмичења у даљинском јахању
Прелазне одредбе“).

816.1

Почетне кфалификације: којим ће се управљати свака НФ.
Почетнике квалификације образац (Анекс 2 Правилника даљинском јахању) треба
да буде испуњен у на ФЕИ онлине платформи пре него што надлежна НФ начини
први унос за спортисте / коње

816.1.1

Коњи и јахачи морају, мада не нужно, као комбинација:

816.1.1.1 Успешно завршити 2 такмичења на раздаљини измедју 40-79 км и 2 такмичења између
80-90 км при брзини од 16 км/ч, или испод
816.1.1.2 Успешно заврше 3 такмичења на раздаљини од 80-90 км, при брзинама од минимум 16
км/ч.
816.1.2

Коњи морају испунити захтеве ове фазе квалификација у оквиру од 24 месеца, али не
краћем од 12 месеци, како би се квалификовали за учешће на CEI такмичењама. Молимо
погледајте „Напомене и савете“ ако је потребно разјашњење.
61

816.1.3

Спортисте морају испунити захтеве ове фазе квалификација у оквиру од 24 месеца, али
не краћем од 6 месеци, како би се квалификовали за учешће на CEI такмичењама.

816.2

Квалификације за CEI такмичења категорисана са звездицама: треба да се утврде у
складу са ФЕИ евиденцијом и базом података, и да се потврде од стране сваке НФ.

816.2.1

Сви коњи и јахачи морају да имају успешно завршене Почетне квалификације како би
испунили услове за квалификације на CEI такмичења категорисана са звездицама.

816.2.2

Коњи и јахачи, али не нужно као комбинација, морају успешно да заврше ФЕИ
такмичења за напредак кроз систем са звездицама, почевши од успешног завршетка
нивоа са једном Звездом, чиме се квалификују за даље напредовање кроз сваку следећу
категорију, као што је дефинисано у члану 814 .

816.2.3

Квалификације кроз систем са звездицама за јахаче до 3 нивоа звездице важе до пет
година и могу бити продужене успешним завршетком неког ФЕИ такмичења или
Националног такмичења еквивалентне дужине стазе, што доказује актуелно стање
спортисте.

816.2.4

Квалификације кроз систем са звездицама код коња важе за период од 24 месеца.
Уколико се коњ не такмичи на следећем ниву, за који се квалификовано, у том периоду,
потребно је да се поново квалификује за свој постојећи ниво, пре него што буде могао да
напредује.

816.3

Првенства са 4 *:
Јуниори / млади јахачи:
Коњи:

816.3.1

Коњи морају успешно да заврше Почетне квалификације и квалификације за CEI –
такмичења са звездицама, укључујући и раздаљине на такмичењу за које се тражи
сертификат оспособљености.

816.3.2

Коњи морају успешно завршити најмање 2 CEI 2 * такмичења или више.

816.3.3

Од ова 2 CEI такмичења, бар једно мора бити брже од 14 км/ч и исте, или веће
удаљености као и на првенству са 4-звездице, као и да је то постигао пре мање од 24
месеца, најкасније до затварања прелиминарних уписа за првенство и / или 60 дана пре
такмичења, које год да је прво. Ово такмичење мора да буде у комбинацији са
номинованим спортистом, осим ако је Спортиста јуниор/млади јахач врхунски ендјуранс
спортиста. У таквим случајевима коња може јахати било који други спортиста Ј / МЈ са
испуњеним условом.
Спортисти:

816.3.4

Да би се постигао статус врхунског спортисте Ј/МЈ, спортисти морају да су успешно
завршили најмање десет ЦЕИ 2 * 120км такмичења или више. Да се одржи Ј / МЈ статус
врхунског спортисте, спортисти морају успешно завршити најмање један , ЦЕИ 120 км,
или више у сваких узастопних 24 месеца.

816.3.5

Спортисти који имају било какву форму суспензије, као што је дефинисано у складу са
ФЕИ Општег правилника ( Казне ) или су извршили дело према ФЕИ коњичким анти62

допинг правилима, аутоматски губе Статус Врхунског спортисте и да би га поново
стекли потребно је да се поново квалификују поновним успешним завршетком десет
ЦЕИ 2* такмичења од којих прво мора бити након периода суспензије, или након што је
одлука извршена.
816.3.6

Спортисти морају проћи кроз квалификациони процес горе наведен за почетнике и ЦЕИ
– звездица систем квалификација, и укључујући дистанце такмичења за које се тражи
сертификат способности.

816.3.7

Спортиста мора имати успешно завршена минимум 3 CEI 2* такмичења, или више.

816.3.8

Од та 3 CEI такмичења, бар једно мора бити минималне брзине од 14 км/х, и исте, или
веће раздаљине као првенство са 4 *, као и да је ово постигао пре мање од 24 месеца,
најкасније до затварања прелиминарних уписа за првенство и / или 60 дана пре
такмичења, које год да је прво. Овај јахач мора бити у комбинацији са номинованим
коњем, осим ако је Спортиста јуниор/млади јахач врхунски ендјуранс спортиста.
Евидентирање и уверење о квалификаци: одобрено евиденције мора да се обезбеди за
јахача / коња путем евиденција података евентуално уписаних у ФЕИ бази података /
пасош по потреби. Ипак, крајња одговорност за доказе остаје на свакој НФ.
Сениори:
Коњи:

816.3.9

Коњи морају успешно да заврше Почетне квалификације и квалификације за CEI –
такмичења са звездицама, укључујући и раздаљине као на такмичењу за које се тражи
сертификат оспособљености.

816.3.10

Коњи морају успешно завршити најмање 3 CEI -2 * такмичења.

816.3.11

Од та 3 CEI такмичења, бар једно мора бити минималне брзине од 14 км/ч, и исте, или
веће раздаљине као првенство са 4 *, као и да је ово постигао пре мање од 24 месеца,
најкасније до затварања прелиминарних уписа за првенство и / или 60 дана пре
такмичења, које год да је прво. Овај јахач мора бити у комбинацији са номинованим
коњем, осим ако је Спортиста сениор јахач врхунски ендјуранс спортиста. У таквим
случајевима коња може јахати било који други спортиста са испуњеним условом.
Спортити:

816.3.12

Да би се постигао статус врхунског спортисте Сениора, спортисти морају да су успешно
завршили најмање десет ЦЕИ 3 * 160 км такмичења или више. Да се одржи Сениорски
статус врхунског спортисте, спортисти морају успешно завршити најмање један , ЦЕИ 3*
од 160 км, или више у сваких 24 месеца.

816.3.13

Спортисти који имају било какву форму суспензије, као што је дефинисано у складу са
ФЕИ Општег правилника (Казне) или су извршили дело према ФЕИ коњичким антидопинг правилима, аутоматски губе Статус Врхунског спортисте и да би га поново
стекли потребно је да се поново квалификују поновним успешним завршетком десет
ЦЕИ 3* такмичења од којих прво мора бити након периода суспензије, или након што је
одлука извршена.
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816.3.14

Јахачи морају имати завршене Почетне квалификације и квалификације за CEI
такмичења са Звездицама до, и укључујући, раздаљине на такмичењу за које се тражи
сертификат оспособљености.

816.3.15

Јахачи морају успешно завршити најмање 5 CEI -2 * такмичења, или више.

816.3.16

Од тих 5 CEI такмичења, бар једно мора бити минималне брзине од 14 км/ч, и исте, или
веће раздаљине као првенство са 4 *, као и да је ово постигао пре мање од 24 месеца,
најкасније до затварања прелиминарних уписа за првенство и / или 60 дана пре
такмичења, које год да је прво. Овај јахач мора бити у комбинацији са номинованим
коњем, осим ако је Спортиста јуниор/млади јахач врхунски ендјуранс спортиста.
Евидентирање и уверење о квалификаци: одобрено евиденције мора да се обезбеди за
јахача / коња путем евиденција података евентуално уписаних у ФЕИ бази података /
пасош по потреби. Ипак, крајња одговорност за доказе остаје на свакој НФ.

Члан 817 – Позиви:

817.1

CEI такмичења
Број званичника и такмичара, било да се такмиче као појединци, или као чланови
незваничног тима, којима се може омогућити да се такмиче одређује се по дискреционом
праву Организационог одбора. У званичном позиву за Националне федерације биће
наведен број такмичара који може бити прихваћен.

817.2

CEIО такмичења и првенства
Пет Спортиста и седам коња, Шеф Екипе који не јаше и ветеринар хирург као тимски
ветеринар морају бити укључени у званичном позиву за Националне Федерације.

817.2.1

Светске коњичке игре
Четири спортиста и четири коња, плус резервна комбинација, Шеф Екипе који не јаше и
ветеринар хирург као тимски ветеринар морају бити укључени у званичном позиву за
Националне Федерације
У екипној конкуренцији ће бити бодован резултат, а резервна комбинација не може да се
такмичи ако није у тиму.
Максимално је дозвољено 2 индивидуалних спортиста по НФ.

817.3

Особље
Организациони одбор CEI, CEIО и првенства мора да прихвати два помоћника по коњу.

817.4

Екипе и појединци

817.4.1

Екипе: ако НФ почиње три или више комбинације сви резултати су доступни за екипни
резултат, а они испуњавају и право на индивидуалну класификацију и рангирање /
награде. Само резултати три најбоље пласирана члана рачунају за класификацију тима .
Међутим, други спортисти из тог истог тима који је успешно заврше такмичење ће
добити тимски медаљу.
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Уколико било којој комбинацији јахача и коња чији је резултат био урачунат у резултат
екипе, поништи резултат кроз ФЕИ процедуру у оквиру манифестације, резултат целе те
екипе ће бити поништен.
Такав губитак класификације тима неће утицати на индивидуални класификацију других
чланова те екипе.
817.4.2

Појединци: Ако НФ стартује са мање од 3 такмичара, они имају право само за
појединачно рангирање и пласирање / признања, али не и као екипа.

817.4.3

Број екипа потребан за шампионат, примењује се по чл. 104 Општих правила.

817.5

Расходи и погодности
Организациони одбори Светског и Континенталних првенства могу прихватити
одговорност да покрију трошкове: пута, смештаје и исхране: такмичара, коња, тимског
особља и тимских званичника (Шефа екипе и ветеринари), који су позвани у складу са
правилима, од дана пре прве инспекције коња, све до дана након завршетка првенства.
Ово мора бити објављено у пропозицијама.
Организациони одбори Светских коњичких игара морају прихватити одговорност да
покрију трошкове: пута, смештаје и исхране: такмичара, коња, тимског особља и тимских
званичника (Шефа екипе и ветеринари), који су позвани у складу са правилима, од дана
пре прве инспекције коња, све до дана након завршетка првенства. Ово мора бити
објављено у пропозицијама.

Члан 818 – Уписи:

818.1

Број коња који се може уписати на такмичење мора бити у складу са пропозицијама.

818.2

Сви такмичари позвани, или пријављени на међународну манифестацију морају бити
извршити упис преко своје НФ. Организациони одбори морају прихватити све иностране
такмичаре које је одабрала њихова НФ. Организациони одбор не мора да прихвати друге
уписе.

818.3

За ФЕИ Светского првенство НФ могу извршити упис такмичара који су
квалификовани, под условима које прописује надлежни Технички одбор и одобрава Биро.

818.4

Ни под којим условима ОО не може ограничити број уписаних такмичара, или екипа
који испуњавају услове за ФЕИ Првенство.

818.5

За уписи на ФЕИ првенство морају бити испуњене три обавезне фазе наведене у
члановима 818.5.1 , 818.5.2 и 818.5.3

818.5.1

Уписи, у принципу морају бити извршени ОО најмање осам недеља пре него што
такмичење треба да почне. Упис у начелу значи да НФ има одређену намеру слања
спортисте да учествује у такмичењу. Она мора навести да ли је намерава да пошаље само
појединце, само екипу, или тим и појединце.
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818.5.2

Националне федефација морају доставити ОО, најмање четири недеље пре такмичења,
листу Прелиминарног уписа која мора да садржи списак имена такмичара и коња, из
којег ће НФ изабрати Дефинитивни упис такмичара и коња које намерава да пошаље.
Број предложених уписа такмичара и коња не сме бити два пута већи од броја позваних у
пропозицијама. Када су прелиминарни уписи извршени, НФ могу слати мање такмичара
и / или коња, али никада више од броја од прелиминарно уписаних. ОО ће пријавит
Генералном секретару за разматрање разлога на ФЕИ Трибуналу сваку НФ која није
заступљена након прелиминарног уписа, а чији разлози нису прихватљиви за ОО.

818.5.3

Дефинитивни уписи морају да стигну ОО најкасније четири дана пре почетка такмичења.
Они представљају коначни избор такмичара и коња који долазе на догађај. Дефинитивни
упис не сме да пређе број наведен у прелиминарном и такмичари морају бити изабрани
са листе имена Прелиминарних уписа. Након слања Дефинитивних уписа, замене коња и
/ или такмичара могу се одвијати једино уз изричиту дозволу ОО.

818.6

Уписи за коње морају да садрже име / имена, расу, пол, старост, боју, државу
ждребљења, садашње држављанство и број пасоша и тамо где је то потребно
квалификације.

818.7

Ако је НФ послала више такмичара и / или коњима од назначених у прелиминарном
упису ОО није у обавези да их прими, или да им се омогући да учествују на том
Такмичењу.

818.8

Такмичар може повући са такмичења било којег, или све своје коње, али не може да
укључи коња за којег претходно није извршио упис на такмичење, без одобрења ОО и
Судијског колегијума.

818.9

Када НФ изврши прелиминарни упис екипе, и уочи да неће бити у могућности да
пошаље тим, о томе мора одмах да обавести ОО.

818.10

Екипе, или индивидуални такмичари за које су нихове НФ извршиле дефинитивни
упис, у случају да не учествују без ваљаног разлога морају бити пријављени од Страног
судије / Техничког делегата Генералном секретару за разматрање на ФЕИ Трибуналу.
Учествовање на другом Такмичењу, који се одвија у исто време, не представља ваљано
оправдање за изостанак са Такмичења.

818.11

НФ не сме да изврши дефинитивни упис за исту комбинацију такмичара / коња више
него једном ОО под претњом казне дисквалификације те комбинације такмичара / коња
на Такмичењу где су евентуално учествовали.

818.12

Онај ко се повуче из уписа, након датума дефинитивне пријаве, или се не појави на
такмичењу биће у обавези да надокнади ОО финансијске губитаке настале (тј. штала и
хотелски трошкови) као последица касног повлачења, или непојављивања.

818.13

Ни у једном такмичењу у даљинском јахању, ниједан такмичар не може се такмичити
са више него са једним коњем.

818.14

Коњи који су одобрени као резерва, од стране Организационог одбора могу да допутују
на првенства. Сви резервни коњи морају бити на листи прелиминарног уписа.

Члан 819 – Деклерација стартовања - Потврђивање учесника:
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CEI 1*, 2*, 3*
819.1

Сваки такмичар може да доведе једног коња као резерву на такмичењу, уз способност
ОЦ да их прими (ово мора бити јасно назначено у пропозицијама које је одобрила ФЕИ ).
Ови резервни коњи морају бити прописно евидентирани на такмичењу под именом
спортисте и трошкове уласка, одређене од ОО , плаћа спортиста.

819.1.1

Спортисти могу касати са оба коња, који су уредно уписане под њиховим именом, на
Првој ветеринарској инспекцији, Уколико Коњ уписан код више од једног спортисте за
такмичење биће потребно да каса само једном.

819.1.2

Одмах након увида Ветеринарске инспекције у своје Коње, сваки спортиста мора да
пријави Судијском колегијуму са којим од коња ће се, он / она такмичити.

819.1.3

Сваки спортиста је одговоран да обезбеди одговарајући надзор, негу и исхрану за свог
коња којега не користи слободног на дан такмичења

819.2

CEIO и ПРВЕНСТВО
Свака НФ може послати Коње до максимумалног броја дозвољеног у Пропозицијама у
складу са листом дефинитивног уписа учесника у односу на способност ОО да их прими.

819.2.1

Шефови Екипа су дужни, имена такмичара и коња, одабраних са званичне листе
прелиминарног уписа, у писаном облику, доставе Секретаријату Организатора .
Декларација почетак – потврђивање учесника од стране Шефа Екипе или његов / њен
представника мора се обавити року од једног до три сата након прве инспекције коња,
Председнику Судијског колегијума.

819.2.2

Сваки Шеф екипе и / или Одговорно лице је у обавези да обезбеди одговарајући надзор,
негу и исхрану резервних / неискоришћених коња на дан догађаја.

819.3

Замене ( ЦЕИ 1 * , 2 * , 3 * , ЦЕИО и Првенства)

819.3.1

Замене после Дефинитивног уписа: Након што су дефинитивни уписи послати коњи и /
или такмичара се могу заменити само са листа прелиминарног уписа својих земаља
једино уз писмену дозволу НФ јахача и ОО, таква сагласност не ускраћује се без разлога.
Сви замењени коњи и / или јахачи морају испуњавти услове квалификација по чл 816,3.

819.3.2

Замене у случају незгоде или болести: У случају незгоде или болести такмичара или
коња, где такве незгоде или болести, чине немогућим да такмичар, или коњ учествују у
такмичењу, а догоди се између потврђивања учесника и самог старта, замене се могу
обавити и до 2 сата пре старта. За ово морају бити испуњени следећи услови: 1) Лекарско
уверење од званично признатих лекара за јахача, а од ветеринара / тимског ветеринара за
коња, и 2) Дозвола Председника судијског колегијума.

819.3.3

Такмичар, или коњ, или обоје, може да буде замењен само са другим такмичарем, или
коњем, или комбинацијом такмичара / коња са листе оних који су извршили уредан упис
као чланови екипа, или појединци, као и коњи који су успешно прошли прву
ветеринарску инспекцију.

819.3.4

У сваком првенству, или било којем другом такмичењу CEI 4-звездице, Национална
Федерација може заменити коње са коњима који су уписани на Прелиминарној листи и
који су квалификовани у складу са чл. 818.
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Поглавље 3. Инспекција, прегледи, контрола лекова

Члан 820 - Ветеринарска контрола:

820.1

Ветеринарска комисија има потпуну контролу по свим питањима која се тичу
безбедности коња.

820.2

ФЕИ Ветеринарски прописи важе за сва међународна такмичења у даљинском јахању.

820.3

Серија инспекција и испитивања коју захтевају ова Правила је установљена у интересу
здравља, безбедности и добробити коња на такмичењу.

820.4

Одлука Судијског колегијума предузета на основу директног савета званичног
ветеринара је коначна и на њу се не може уложити жалба. Међутим, Судијски колегијум
је обавезан да увек образложи узроке за елиминацију било ког коња.

820.5

Уколико коњ који се такмичи угине из било ког разлога у периоду између прве и
завршне инспекције, Инострани Ветеринарски Делегат ће асистирати Судијском
колегијуму који је дужан да напише извештај о околностима Националној федерацији
земље у којој се такмичење одвија, који се мора предати и ФЕИ Ветеринарском Одбору
за ревизију околности.

820.6

Ако коњ који се такмичио угине, из било ког разлога у одређеном временском периоду
(видети ФЕИ Ветеринарски правилник) после Првенства, НФ мора да поднесе писмени
извештај о томе ФЕИ Ветеринарској комисији за разматрање околности.

820.7

Само такмичари чији коњи су прошли све инспекције и испитивања имају право да
буду пласирани на финалним листама.

820.8

После сваког ФЕИ Ендјуранс такмичења детаљи у вези са коњем, пређене удаљености до
најближе ветеринарске капије, разлози због којих се није кфалификовао (метаболички,
неправилне кретње или обоје), третмани на лицу места, упућивање на клинику, обавезни
периоди одмора и сви остали коментари потребни да би се заштитио коњ на будућим
такмичењима, ветеринарска комисија МОРА да упише у пасош коња, или у дневник
коња Националне Федерације. Само Ветеринарски делегат, Председник судијског
колегијума Комисија за жалбе може да уносе у званични записник.

820.9

Све релевантне информације на прегледима и испитивањима морају бити уписане на
појединачним ветеринарским картонима за сваког такмичара, и морају бити доступне на
свим наредним инспекције и испитивањима. Таква евиденција може бити у електронском
облику (са резервном копијом), или на папиру. Такмичари имају право да виде и копирају
евиденцију која се односе на њихове коње, одмах после инспекције, или испитивања.
Организациони одбор може задржати Ветеринарске картоне. Ветеринарски картони
Коња који су били подвргнути инвазивном третману Инострани Ветеринарски делегат
такмичења мора послати ФЕИ – у, са свим детаљима тог третмана.
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820.10

Време доласка у Ветеринарске капије мора бити уписано и коњи морају бити доведени
у предвиђено време на преглед Ветеринарске комисије за инспекцију, у складу са овим
Правилима и као је предвиђено у Пропозицијама.
Обавезно заустављање се врши на ветеринарским капијама – подручја за инспекције у
које такмичари / особље уводе коња када одлуче да је коњ спреман да прође
ветеринарску инспекцију. Јахач / особље који су увели коња у област за инспекцију,
морају да прикажу да коњ, показује стално кретање напред одговарајућим кораком. Више
од троје људи не могу да прате једног коња у области ветеринарске капије, и тај број
може бити додатно ограничен Пропозицијма или унапред најављен одлуком СК Осим
тога, у првенству и ЦЕИО, Тимски ветеринар и Шеф екипе, такође имају приступ
Ветеринарској капији током такмичења, али и мора да пријаве своје присуство
Председнику Судијског колегијума.

820.11

Током овог периода, коњ може бити прегледан више од једном, ако Ветеринарска
комисија тако одлучи. Међутим, пре истека времена за заказани преглед, коњ мора да
покаже своју спремност да настави такмичење која се процењује на основу три
критеријума: опоравак пулса, метаболичке стабилност и хода.

820.12

Ове инспекције за опоравак пулса, метаболичке стабилност и здравља морају бити
спроведене у исто време и коњ мора да испуни минималне критеријуме за тај ниво
такмичења. Ако постоји било каква измена у односу на то како ће се инспекција
спроведести, она мора бити раније најављена од СК, или објављена у Пропозицијама.

820.13

Када је коњ успешно прошао контролу пулса време се зауставља: почев од тренутка
када је коњ ушао у Ветеринарску капију, током периода свих других чинилаца
инспекције, укључујући и кас коња.

820.14

Технички делегат, или Судијски колегијум, заједно са Ветеринарском комисијом могу
да одлуче да промене временска ограничења због екстремних временских услова, или
других изузетних околности. Промене морају бити објављене свим такмичарима и / или
Шефовима екипа пред почетак етапе на коју се то односи.

820.15

Организациони одбор, ТД, председник ветеринарске Комисије, Страни ветеринарски
делегат и ПСК су у обавези да обезбеде одговарајуће збрињавање и контролу
ветеринарских третмана, укључујући споразуме за упућивање коња у објекат са
могућностима хируршке интервенције. За CEI догађаје са 4 Звездице и првенства,
могућност за тријажу и објекти за хитну помоћ морају се обезбедити на лицу места.
Такви споразуми морају бити на јасн начин написани у Пропозицијама и одобрени од
техничког делегата пре првог прегледа. Након првог прегледа, председник Ветеринарске
комисије и Страни ветеринарски делегат у договору са Судијским колегијумом могу
препоручити промене у аранжманима, укључујући постављање чланова ветеринарске
комисије, или обезбеђивања њихове доступности, за помоћ у лечењу / у простору
предвиђеном за пружање помоћи. У таквим аранжманима треба да буду ангажовани
ветеринар (и) са лиценцом за праксу ветеринарске медицине на тој локацији.

Члан 821 - Ветеринарске инспекције и испитивања коња.

821.1

Ветеринарски преглед
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821.1.1

Први преглед ће се одржати у најкраћем могућем року након доласка коња у
приколицама и дефинитивно пре него што је коњима дозвољено да дођу на додељени
вез.

821.1.2

Тај преглед би требало да врши службени ветеринар именован од стране Судијског
колегијума, ако не постоји, онда га врши ветеринар земље домаћина. ПСК и ФВД треба
да присуствују прегледу кад год је то могуће.

821.1.3

Циљ је да се прво утврди идентитет коња (пасоши, регистрациона докумената, итд) и
друго, да се утврди опште здравље коња, а посебно да идентификују било које
могућности заразних оболења. Сумњиве случајеве треба пријавити Страном
Ветеринарском делегату, или Судијском колегијум при доласку, али у сваком случају не
касније од једног сата пре заказане прве инспекције.

821.1.4

На CEI такмичењама, ови прегледи могу бити обављени у оквиру прве инспекције.

821.1.5

На CEIО и првенственим такмичењима, ови прегледи морају да се обављају одвојено и
довољно рано како би се омогућило карантинирање компромитованих коња и њихових
сапутника, док здравствена питања или недоумице не буду решени. То значи ОО мора за
те намене да обезбеди адекватан објеката за карантин.

821.2

Инспекција коња: Ре-инспекција пулса, обавезна реинспекција и завршна
инспекција

821.2.1

Прва инспекција: Треба да се одржи дан пре старта такмичења и врши је Ветеринарска
Комисија, заједно са Судијским колегијумом. Она ће бити спроведена у складу са
стандардима за све инспекције, као што је наведено у наставку, и обухвати ће: откуцаје
срца (пулс), респираторни систем, опште стање и метаболички статус, оцену кретњи,
болност, подеротине, ране, радијус покрета и друге аспекте који се с времена на време
могу се додати у ветеринарски картон.

821.2.2

Инспекције уопштено: Не постоје разлике у Ветеринарској одговорности при процени
коња између прве и завршне инспекције. Исти стандарди важе за процену спремности за
наставак такмичења, метаболичке процене и процену хода.

821.2.3

Протокол мерења пулса
Сва мерења пулса морају бити обављена од стране ФЕИ ветеринарске комисије
1. Пулс је први параметар који мора бити проверен и евидентиран током инспекције. То
је основни критеријум исправне процене кондиције коња, његовог опоравка и
спремности да настави такмичење.
2. Морају се предузети сви потребни напори како би се тачно измерио пулс коња. Ако је
мерење пулса ометено због кретања, или узбуђења коња испитивање је немогуће, или
нетачно, тако да се мора прекинути и поново наставити када се коњ смири.
3. Максимални дозвоњен број откуцаја срца, да би коњ прошао инспекцију, је 64 о/мин,
или онолико колико је прописано у Пропозицијама.
Преглед са стетоскопом
1. Када се коњ представља на инспекцији стетоскоп се ставља са леве стране грудног
коша, приближно у нивоу лакта.
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2. Испитивач треба да пронађе најбољи положај за преглед, односно место где се срце
чује најјаче.
3. Штоперица се мора користити да би се рачунало време.
4. Штоперица се укључује када се чује откуцај срца, а бројање почиње следећим
откуцајем срца. Штоперица се може зауставити на 15 секоунди, ако је избројано 16, или
мање откуцаја, на 30 секунди ако је избројано 32, или мање. У оба случаја пулс се може
забележити као 64, или мање и тиме је овај део инспекције завршен.
5. Ако срце куца изнад 16, или 32 откуцаја у 15, или 30 секунди, или ако је рад срца
неправилан, бројање мора бити настављено до целог минута (60 сек), коњ се може
поново прегледати – реинспекција, или се није квалификовао за следећу етапу.
6. Cardiac Recovery Index (CRI ) Индекс срчаног опоравка се бележи на свакој инспекцији
и is recorded at each inspection и он обухвата преглед и бележење откуцаја срца као дела
процене метаболичкког стања Коња. Када се пулс измери и забележи штоперица се
рестартује и коњ каса 1 минут 90 метара (40 од ветеринара и 40 м назад), што омогућава
процену исправности кретњи. Након тога се други пут мери и бележи пулс. Разлика
између првог и другог мерења (CRI ) Индекс срчаног опоравка. За прво мерење пулса се
може користити стетоскоп, као што је горе описано, или одобрени електронски
пулсметар (Approved Electronic Heart Rate System)
7. Друго мерење и бележење пулса мора се обавити са стетоскопом. У овом испитивању
пулс се мери више од једног минута и испитује се кардио циклус због било којих
патолошких знакова који могу да укажу да коњ није способан да настави.
FEI Approved Electronic Heart Rate Monitoring Systems – Електронски пулсметар одобрен
од ФЕИ:
1. Када се коњ представља на инспекцији Електронски пулсметар се ставља са леве
стране грудног коша, приближно у нивоу лакта.
2. Испитивач треба да пронађе најбољи положај за преглед, односно најбоље место где ће
пулс бити забележен.
3. Читач је почео и самим тим и процена Систем мора да обезбеди бележење у 15
секунди, на 30 секунди, на 45 секунди и на 60 секунди. На сваком бележењу треба да
откуцаји срца покажу да 64 о/мин, или мање као што је дефинисано у Пропозицијама,
онда мерење зауставља и чита се и бележи шта је мерач снимио.
4. Ако срце куца изнад 16, или 32 откуцаја у 15, или 30 секунди, или ако је рад срца
неправилан, бројање мора бити настављено до целог минута (60 сек), коњ се може
поново прегледати – реинспекција, или се није квалификовао за следећу етапу.
821.2.4

Потврда високог пулса мора бити у складу са горе наведеним протоколом и друга
процена, које треба обавити одмах, биће обављена од стране другог ветеринара и коњ ће
бити потврђено да није прошао преглед ако откуцаји срца не испуњава критеријуме.

821.2.5

Инспекције: подручја за инспекцију треба да буде довољно мирно за јахача и коња под
стресом такмичења, и СК и стјуарди су одговорни да обезбеде такав амбијент. У исто
време, јахачи и њихово особље, власници коња и Шефови екипа такође су у обавези да
поштују природу онога што се дешава током инспекције: процену здравља и спремности
коња да настави под стресним условима физичке напоре. Због тога, неспортско
понашање неће се толерисати у погледу одуговлачења, или ометања фер
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презентације. С времена на време, ФЕИ може да обезбеди списак изричито забрањеног
понашања под претњом дисквалификације или друге дисциплинске мере. Међутим,
овај списак није коначан и добра процена СК и стјуарда ће бити неприкосновена.
(„Напомене и савети за Коњичка такмичења у даљинском јахању“).*
821.2.6

Обавезне Инспекције опорављености: Ветеринарска Комисија, у консултацији са
Судијским колегијумом, ће установити на којој ће се Ветеринарској капији захтевати да
коњ буде представљен Инспекцији опорављености. Бар 15 минута пре стартног времена
такмичар мора изаћи из те ветеринарске Капије.

821.2.7

Захтевана Ре-инспекција: ветеринар који прегледа коња може затражити да такмичари
доведу своје коње на поновни преглед, у току времена одмора, бар 15 минута пре
поласка, ако је после проласка ветеринарске инспекције, ветеринар и надаље забринут
због стабилност коња у наставку такмичења. Ово правило је ту да отклони сумњу по
добробит коња у случају да настави такмичење.

821.2.8

Инспекције на Ветеринарским капијама: Обавезан преглед коња је на крају сваке етапе.

821.2.9

Реинспекција пулса Ако током Ветеринарске инспекције пулс коња има веће вредности
од одређених, коњ може бити прегледан други пут у оквиру дозвољеног времена као што
је дефинисано.

821.2.10

Пулс: Коњима са абнормално високим пулсом, или пулсом који је виши од прописаног
Пропозицијама, или у изменама донетим од Судијског колегијума по препоруци
Ветеринарске комисије, неће се дозволити да наставе такмичење и сматраће се да се
нису кфалификовали за наредну фазу. Сваки абнормалан звук срца мора се забележити.
Коњу који се не квалификује за следећу фазу због високог пулса други ветеринар мора
одмах потврдити да (је пулс) су откуцаји срца коња је изнад параметра дефинисаних у
Пропозицијама.

821.2.11

Респираторни систем: Абнормалности у брзини, или у начину дисања које Ветеринарска
комисија сматра толико неприродним да угрожавају безбедност коња биће разлог за
неуспех коња да се пласира у следећу фазу.

821.2.12

Опште стање и метаболизам: Коњи у лошем општем стању или са температуром изнад
нормале ће бити елиминисани.
Метаболички статус: метаболичке статус ће се оценити на основу испитивања и
бележења параметара који указују то да ли су коњи спремни де наставе такмичење и ова
испитивања укључују (али се не базирају искључиво на) изгледу слузокоже, времну
потребном за допуну капилара, хидратацију, црева, држање и срчани индекс опоравак.
Одлуку да се коњ не квалификују за наредну фазу, забог метаболичких разлога, повреде
меких ткива или из других разлога захтева разматрање од стране три ветеринара Вет панел који ће, тајним индивидуалним гласањем (без комуникације изеђу себе) за
пролаз или не. Они ће свој глас директно члану Судијског колегијума.

821.2.13

Неправилне кретње.
Коњ са било каквим неправилностима у кретању биће елиминисан на првој, на
последњој, или на ма којој другој инспекцији током такмичења. Кретање се испитује у
касу, или еквивалентном кораку на лабавом дизгину у кретњи од и ка, без претходног
испитивања савитљивости (prior flexion), или дубоким опипавањима (deep palpation).
Посматра се болност која може да угрози коња у даљем такмичењу.
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821.2.13.1 Инспекције треба да се врше на равној тврдој подлози.
821.2.13.2 Ако после једног каса коња, ветеринар који га посматра има недоумицу у односу његове
спремности да настави такмичење, коњ ће поново бити прегледан у касу кроз панел три
ветеринара. Три ветеринара поново прегледају коња и појединачним тајним гласањем
одлучују да ли је коњ спреман да настави. Њихово гласање се одвија у директној
комуникацији са чланом Судијског колегијума.
821.2.13.3 Сваки од три ветеринара може позвати коња и такмичара да још једном касају, тај захтев
ће изнети присутном члану судијског колегијум, који ће захтевати да коњ поново каса.
Коначна одлука донета већином гласова од три ветеринара, независно и без дискусије,
сматраће се коначном.
821.2.13.4 Ако панел ветеринара, након три прегледа (једном кроз редовно испитивање ветеринара
и два пута преко панела) није у могућности да закључи да ли је коњ способан да настави,
без обзира на то да ли је узрок лоша презентација, или ветеринарски критеријум, коњ ће
бити елиминисан.
821.2.13.5 Свака необичност у кораку коња мора се убележити у ветеринарски картон коња, без

обзира да ли се сматра разлогом за елиминацију или не.
821.2.14

Болна места, повреде и ране: Било који болно место, повреда, или рана у устима, на
ногама и на телу, укључујући и места нажуљана седлом, или коланом, морају се
евидентирати. Ако би наставак такмичења озбиљно погоршао ово стање, коњу се неће
дозволити да настави.

821.2.15

Потковице и ноге: Коњи не морају бити потковани, али ако јесу, потковице морају бити
у одговарајућем стању за такмичење. Коњи који су били потковани на првој инспекцији
могу проћи линију циља без једне, или више потковица. Коњске чизме (Equi-boots) и
све врсте штитника су дозвољене. У сваком случају стање ногу коња утиче на његову
способност за такмичење и ако постоји бол коњ ће бити елиминисан.

821.3

Појединачни ветеринарски картони:
Појединачни ветеринарски картони (vet cards) морају се издати пре прве инспекције и
попунити након сваке инспекције.

821.4

Финална инспекција:
На финалној (завршној) инспекцији, први кас коња мора да се одвија пред панелом од
три члана ветеринарске комисије. Члан ветеринарске комисије може да тражи да види
кас коња још само једанпут пре него што ће се одвијати гласање.
Финална инспекција: Финална инспекција се врши после проласка коња кроз линију
циља. На њој је дозвољен само један преглед коња који мора бити у оквиру прописаног
дозвољеног времена као што је дефинисано у члану

821.4.1

Да би био представљен ветеринарској комисији на финалној инспекцији пулс коња мора
бити нижи од 64 о/м, након мање од 30 минута (или у складу са Пропозицијама) по
преласку циљне линије. Коњи који нису спустили пулс у времену од 30 минута по
преласку циљне линије, нису кфалификовани, али такође морају бити прегледани на
инспекцији.
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821.4.2

У сваком случају пулс мора бити измерен и записан у ветеринарски картон, током
временског ограничења у складу са Пропозицијама.

821.4.3

Финална инспекција одређује да ли би коњ био способан да настави, након уобичајеног
одмора, још једну читаву етапу. Она ће се одвијти се по истим критеријумима као и
претходне инспекције, са изузетком што коњ има само једну прилику да се представи
ветеринарској комисији. Провериће се и ветеринарски картон сваког коња.

821.4.4

На такмичењима у даљинском јахању са раздаљинама од 160 км у једном дану, или од по
100 км у два, или више дана, сви коњи који су се такмичили морају остати на
Ветеринарској Супервизији најмање периоду од једног сата пре одобравања пута или
колико је одређено од стране ветеринарске комисије.

821.5 Остале инспекције:

Остале инспекције спроводити Судијски колегијум, или званични ветеринари, на свим,
или случајно одабраним коњима у било које време такмичења.

Члан 822 – Награда „НАЈБОЉА КОНДИЦИЈА“ (BEST CONDITION)

822.1

Организациони одбор може да додели награду „Најбоља кондиција“ у свим ФЕИ
такмичењима у даљинском јахању.

822.2

Сврха ове награде је да се одабере коња који је у најбољој кондицији завршио
такмичење (мора бити пласиран међу првих 10 коња).

822.3

Коњ може ући у избор за награду Најбоља кондиција ако је успешно завршио
такмичење са победничким, или приближним временом, о чему одлучује Судијски
колегијум.

822.4

Сматра се да се коњи који су ушли у избор за награду Најбоља кондиција такмиче све
до завршетка Церемоније доделе награде Најбоља кондиција.

822.5

Такмичари нису у обавези да пријаве коње за награду Најбоља кондиција.

822.6

Поступак за додељивање награде Најбоља кондиција описан је у Белешкама „Напомене
и савети за Коњичка такмичења у даљинском јахању“. Сви коњи кји су у избору за
награду Најбоља кондиција остају доступни медицинској контроли.

822.7

Награда Најбоља кондиција може да укључује и додатне фазе, поред стандардизованих
за ову награду. Након такмичења од 160 кми, или 2 по 100 км, коњи који задовољавају
критеријуме ће се оцењивати.
Пре испитивања оседланог коња, коњи ће бити оцењивани за ход, метаболичке параметре
и површине повреда. Коњи који имају неправилне кретње, или не успевају да задовоље
метаболичке критеријуме биће елиминисани из конкуренције за Награду Најбоља
кондиција.
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Комисија за Награду „Најбоља кондиција“ ће тада позвати успешне комбинације да
заврши додатну фазу такмичења. Комбинацији ће бити затражено да каса 40 метара и
назад, а затим да направи фигуру - цифру 8. Конбинација може бити елиминисана у било
кон тренутку такмичења за Најбољу кондицију ако коњ покаже неку неправилну кретњу
комисији за награду.
Спортиста ће, ако то захтева председавајући комисије за Награду, показати његову или
њену вештине јахања у слободном стилу који изабере спортиста, којим ће показати стање
коња укључујући и опуштеност, агилност и спремност да се такмиче. Овај „слободни“
приказ Јахања неће прећи пет минута
Члан 823 – Ветеринарски третман током такмичења

Ветеринарски третман током такмичења не сме се вршити без писменог одобрења
Ветеринарске комисије. Дозвољено лечење не утиче на пласман коња. (погледајте
Ветеринарски правилник)
- ФЕИ Ветеринарски правилник (У складу са свим каснијим објављеним изменама,
одредбе које ће имати предност)
Извод из Ветеринарског правилника:
Члан 1046
Третман са контролисаним медицинским супстанцаама
1. Контролисане медицинске супстанца, као што је наведено на ФЕИ листи забрањених
супстанциine (Prohibited Substances List (EPSL)), које се дају коњима током, или близу
такмичења могу резултирати неповољним аналитичким налазом (Adverse Analytical Finding) у
складу са (EADCMRs).
2. Током такмичења, администрација третмана и терапије мора бити одобрена од Ветеринарске
комисије и Ветеринарског делегата (VC/VD) пре примене, уз коришћење адекватних
ветеринарских формулара (appropriate Veterinary Form).
3. Коришћење забрањених супстанци је увек строго забрањено .
4. Терапија лечења или третман, ако је добијено одобрење, могу се ординирати само од стране ФЕИ
ветеринара са изузетком ових супстанци администрирани орално или распршивањем.
У хитним ситуацијама у којима је добробит коњ у опасност, хитни терапеутски третмани могу се
давати. Након такву примене, ветеринарски Образац 1 морају бити представљен за
ретроспективно одобрење и за одређивање, када је то потребно, да ли је коњ може да настави
такмичење на манифестацији. Ветеринарски Образац 1 (Veterinary Form 1) мора независно од
околности бити попуњен пре напуштања места такмичења и пре него што је Такмичење
завршено. од догађаја је истекао.
5. Употреба контролисаном лекова и супстанци може бити одобрена само за лечење током
такмичења, у изузетним околностима, у складу са овим Ветеринарским правилником,
ЕАДЦМРс и Генералним правилником.
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6. Ниједан лек није дозвољено да на ФЕИ такмичењу буде убризган у зглоб.
7. Терапијама пред ФЕИ такмичења ( на пример током транспорта ) може бити ретро активно
одобрена, уз употребу одговарајућег ветеринарског образаца ( у складу са овим ВП ), од стране
ВК / ВД, када је то потребно, по доласку на такмичење. Ретроактивна овлашћење неће бити
аутоматски добијена и биће у домену дискрецијоног права ВД и СК.
8. У складу са Кодексом понашања за добробит коња, ВК / ВД увек мора потврдити пре
потписивања ветеринарског формулар да ли је лек тражио, или претходно дат, што може утицати
на:
a) Способност коња да се такмичи
b) На фер однос према конкуренцији
c) Добробит коња и / или спортисте

Поглавље 4. Службена лица на коњичким такмичењима у даљинском јахању

Критеријуми у погледу именовања, промоције и одржавање статуса за све ФЕИ званичнике, за
такмичења у даљинском јахању, биће редовно објављивана на сајту ФЕИ у складу са
образовања и стандардним критеријумима
Члан 824 – Обавезе Службених лица:
ФЕИ задржава право да именује Председника Судијског колегијума, Иностраног судију,
Председника Ветеринарске комисије и Иностраног Ветеринарског делегата на свим
такмичењима 3 * и на свим ЦЕИО такмичењима. За ЦЕИ 1 *, 2 *, у посебним околностима,
ФЕИ има право да у благовременим консултацијама са ОО тражи другачија искуства и
стручности унутар тима службениих лица предложених у Пропозицијама догађаја.
На свим ЦЕИ 1 * , 2 * и 3 * такмичењима, ФЕИ може одобрити изузеће у складу са Феи
Опште Правилником члан 149.10 на захтев Националне Федерације у складу са условима као
што је описано у ФЕИ белешкама - Ендуранце Напомене за савети.

КОДЕКС службених лица за ФЕИ такмичења у даљинском јахању
1. Службено лице за ФЕИ такмичења у издржљивост је признато као ауторитет за такмичења
у даљинском јахању, који мора имати знање о принципима такмичења у издржљивост Феиправилима и на основу његових квалификација мора да суди у складу са Феи Међународним
Такмичењима у издржљивост. Он је увек представља Феи.
2. Службена лица за ФЕИ такмичења у издржљивост морају да избегавају било какву стварну,
или потенцијалн сукоб интереса. Они морју имати неутралан, независну и фер однос према
спортистима, власницима, тренерима, организаторима и другим званичницима и морају да се
добро интегришу у тим. Финансијски и / или лични интерес никада не смеју да утичу, или да
изгледа као да утичу на његов начин одлучивања.
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Активности које ће довести до или могу довести до "сукоба интереса" кад суди на ЦЕИ
такмичењима, укључују али нису ограничена само на:






Улога као Шефа екипе националног тима на међународном нивоу или да је
одговоран / ко-одговоран за одабир екипа и / или појединааца, или за тренинг
спортиста у НФ.
Да буде власник / сувласник коња који учествује у овом такмичењу.
Да се налази у ситуацији финансијске зависности, или стицања финансијске
добити од власника, спортиста, тренера, организатора, или других сродним
организацијама.
Да има близак лични однос са спортистом.
Националистички ставови.

Поред захтева за обавештавање наведеним у тачки 7 доле, једно Службено лице на такмичењу
у даљинском јахању је одговорно за обавештавање ОО за било који од наведених, или других
могућих сукоба интереса, или ситуација које могу да се сматрају сукобом интреса као што су.
3. Током Такмичења у даљинском јахању Службено лице мора бити тачан и професионални у
начину понашања и извршавању обавеза.
4. Службено лице мора да буде добро припремљено за такмичење и да има добру сарадњу са
организатором и са својим колегама.
5. Службено лице мора да буде обучен на одговарајући начин и мора увек имати на уму да он
представља Феи.
6. ФЕИ има право да предузме дисциплинске мере против Службених лица која се не
придржавају правила Кодекса и ФЕИ правила. Такве дисциплинске мере могу се састојати од:
1) писмо упозорења; 2) Привремени или привремене суспензије и 3) Привремени / трајно
уклањање из листе ФЕИ службених лица.
7. Сукоб интереса: Службено лице које може бити у ситуацији стварног, или потенцијалног
сукоба интереса треба да обавести ОО у време избора, или чим сукоб интереса настаје пре
такмичења. Ако је проглашен сукоб интереса, по мишљењу председника судијског
колегијума, чиме се смањује или нарушава интегритет суђења на такмичењу, Службено лице
мора да одступи. Сукоб интереса треба прогласити на Техничкој конференцији.
8. Сукоб интереса: запослени у Коњичким федерацијама, спонзорима и ОО не могу да буду
ангажовани као Феи Ендуранце Службена лица на ФЕИ догађајима организованих у оквиру те
Федерације, спонзорима, или ОО.
Дневнице Службених лица у даљинском јахању
Дневнице нису обавезне у Феи такмичењима у даљинском јахању. Међутим, осим за
Ветеринарска службена лица, дневнице (ако их има) не могу прећи максимални дневни износ
од 500 CHF (или еквивалентнии износ локалне валуте).




Висина дневнице (ако их има) мора бити потврђена у писаној форми од стране ОО
Службеним лицима пре прихватања њиховог именовања.
ОО мора да обезбеди информације да ли су дневнице опорезиве, или слично и колико износе
по одбитку у земљи у којој се одвија такмичење.
Путни трошкови се плаћају унапред, или се надокнађују, што се унаприед договара између
ОО такмичења и даљинском јахању Службених лица.
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Смештаја и исхрана Службених лица је обезбежена пре путовања.
Исплата дневница и накнада уговорених трошкова да ће се вршити након завршетка
такмичења и када су сви резултати потписани од стране председника Судијског колегијума.
Никакве друге поклоне, или друге надокнаде не могу се обезбедити осим горе наведених.
Ништа од наведеног не даје било који спонзора директно Службеним лицима, него се све
одвија искључиво преко ОО.

824.1

Судијски колегијум:

824.1.1

Судијски колегијум ће надгледати све што је Организациони одбор договорио о суђењу,
ветеринарској контроли и мерењу времена на такмичењу.

824.1.2

Организациони одбор предложиће друге званичнике, стјуарде, ветеринаре у складу са
бројем пријава, али Судијски колегијум остаје надлежан за потпуну контролу такмичења.

824.2

Технички делегат:

824.2.1.

Технички делегат мора, у сарадњи са, ФЕИ Уређивачем стазе (ако је постављен) унапред
да провери и одобри стазу. За такмичења са једном, две и три звездице, Технички делегат
може (да буде уређивач стазе) да учествује у одређивању стазе. За такмичења са 4
звездице и за Првенства Технички делегат мора учествовати у одређивању стазе са ОО.

824.2.2.

Технички делегат мора да одобри техничка и административна решења за спровођење
такмичења: за прегледе и инспекције коња, за смештај коња и јахача и за стјуарта на
такмичењу.

824.2.3.

Технички делегат ће надгледати састанке (техничку конференцију) и управљање
техничким особљем.

824.2.4.

Технички делегат ће испитати и известити и саветовати Судијски колегијум у вези
доношења било које одлуке.

824.2.5.

Све док Технички делегат не обавести Судијски колегијум да је задовољан са свим
решењима, ауторитет Техничког делегата ће бити неприкосновен. И након овога
Технички делегат наставља да надгледа техничко и административно управљање
Такмичењем: он ће да саветује и асистира Судијском колегијуму, Ветеринарској
комисији и Организационом одбору.

824.2.6.

На такмичењима са три и мање звездица, Технички делегат може, ако поседује
одговарајуће кфалификације, да буде члан Судијског колегијума.

824.2.7.

На такмичењима са 4 звездице, Технички делегат мора бити Инострани.

824.3

Ветеринарска комисија:

824.3.1

Ветеринарска комисија има апсолутну контролу по свим питањима безбедности, здравља
и добробити коња. ФЕИ Ветеринарски Правилник се примењује на свим ФЕИ
такмичењима у даљинском јахању.

824.3.2

Председник Ветеринарске Комисије и Инострани ветеринарски делегат треба да се
консултују са ОО и Техничким делегатом већ у планирању решења у погледу око
планирања ветеринарских капија и других питања безбедности коња на Такмичењу.
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824.3.3

На такмичењима са једном звездицом, председник Ветеринарске Комисије ће бити
одговоран за задужења која иначе предузима Инострани Ветеринарски делегат.

824.4

Главни Стјуард:

824.4.1

Главни Стјуард је одговоран за организовање свих Стјуарда на такмичењу.

824.4.2

Главни Стјуард мора да обезбеди да безбедност у штали буде одговарајућа нивоу
такмичења, као и на Ветеринарској капији и на стази.

824.4.3

Главни Стјуард асистира Организационом одбору, Судијском колегијуму и Техничком
делегату да обезбеде несметано одвијање свих функција као што су церемоније отварања
и затварања и био које друге организационе захтеве у оквиру такмичења.

824.4.4

Главни Стјуард је одговотан за свеобухватну безбедност и добробит учесника.

824.4.5

Главни Стјуард мора блиско да сарађује са Председником судијског колегијума,
Техничким делегатом, Председником ветеринарске комисије, Организациони одбор и
Технички делегат треба да га консултују око планирања такмичења.

824.5

Апелациони комитет: Дужности Апелационог комитета налазе се у ФЕИ Општем
правилнику и ФЕИ Ветеринарском правилнику.

824.6

Независни Саветници управљања

824.6.1

На свим Феи Такмичењима у даљинском јахању ФЕИ има право да именује Независног
саветника управљања да присуствује догађају и да извести ФЕИ у односу на
организацију такмичења, место, стазу, Службена лица и да да предлоге за побољшања.

824.6.2

ФЕИ ће се сносити трошкове Независних саветника управљања за присуство на
изабраним такмичењима, осим трошкова смјештаја које морају бити обезбеђени од ОО.
Независни саветник управљања нису Службена лица на такмичењу, али су способни да
пруже стручну помоћ или да асистирају ако то потребно.

824.6.3

Независни Саветници управљања се сваке две године именује ФЕИ (види напомене за
вођење). ФЕИ ће именовати Ветеринарске самосталне саветнике управљања и Не
Ветеринарске саветнике. Током периода када је ангажована као Независни саветник
управљања та особа не може да прихвати било које друге Феи службене позиције

Члан 825 - Службена лица неопходна за међународно такмичење:

Када је потребно Инострано Феи Службено лице, у складу са чланом 825, то не може
бити становник у истој земљи у којој се одвија Такмичење, осим ако то лице није
настањено у другој временској зони од временске зоне локације догађаја.

825.1

Светско Првенство - World Championships
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825.1.1

Судијски колегијум мора бити састављен од Председника и најмање четри члана,
одабраних са ФЕИ листе Судија у даљинском јахању, један од њих мора бити Инострани,
именованих од стране ФЕИ у сарадњи са ФЕИ комитетом за такмичења у издржљивост и
ОО. Сви чланови морају да поштују и испуњавају важећих услове за потребан ниво
звездица Судија на такмичењима издржљивост.

825.1.2

Ветеринарска комисија треба да има Председника, Страног ветеринарског делегата и још
по једног ветеринара на сваких 15 коња, с'тим да је минималан број чланова
Ветеринарске комисије 5, укључујући ПВК и ФВД. Минимум пола чланова комисије
мора бити из иностранства, изабраних са ФЕИ листе Ветеринара за такмичења у
даљинском јахању, одобреној од ФЕИ у консултацији са ФЕИ комитетом за такмичења у
даљинском јахању и са Организациони одбором. Сви чланови морају испуњавати
довољне услове за тражени ниво са звездицама за ветеринара на такмичењима у
даљинском јахању.

825.1.3

Ветеринарски третман мора бити одобрен од ФЕИ дежурних ветеринара, именованих од
ФЕИ, у консултацији са ФЕИ комитетом за такмичења у даљинском јахању и у
консултацији са ФЕИ ветеринарским комитетом. Мора да постоји најмање један дежурни
ветеринар на сваких 20 коња. Најмање 50 % дежурних ветеринара. морау имати искуства
на CEI такмичењима нивоа првенства.

825.1.4

Страни технички делегат мора бити изабран са ФЕИ листе Техничких делегата за
такмичења у даљинском јахању и именован од ФЕИ у консултацији са ФЕИ комитетом за
такмичења у даљинском јахању и у консултацији са ОО. ФТД мора испуњавати довољне
услове за тражени ниво са звездицама за текничког делегата на такмичењима у
издржљивост.

825.1.5

Главни Стјуард мора бити изабран ФЕИ листе Главних Стјуарда за такмичења у
даљинском јахању и треба да буде именован од ОО.

825.1.6

ФЕИ Уређивач стазе мора бити одобрен од ФЕИ-а, у консултацији са ФЕИ комитетом за
такмичења у даљинском јахању и у консултацији са ОО .

825.1.7

Апелациони комитет: Општи прописи захтевају да Апелациони комитет буде обавезан и
именован од стране ФЕИ у консултацији са ФЕИ комитетом за такмичења у даљинском
јахању и у консултацији са ОО.

825.2

CEIO такмичења, Регионалне игре и Континентална Првенства за Сениоре, Младе
јахаче и/или Јуниоре, и остала CEI такмичења у даљинском јахању са 4 звездице.

825.2.1

Судијски колегијум мора да се састоји од Председника и од најмање три члана одабраних
са ФЕИ листе Судија у даљинском јахању, један од њих мора бити инострани,
именованих од стране ФЕИ у консултацији са ФЕИ комитетом за такмичења у
издржљивост и у консултацији са ОО. Сви чланови морају испуњавати довољне услове за
тражени ниво са звездицама за Судије на такмичењима у издржљивост.

825.2.2

Ветеринарска комисија треба да се састоји од Председника, Иностраног ветеринарског
делегата и по још једног ветеринара на сваких 15 коња, с'тим да је минималан број
чланова Ветеринарске комисије 5, укључујући Председника ветеринарске комисије и
ФВД. Минимум пола чланова комисије мора бити из иностранства, изабраних са ФЕИ
листе Ветеринара за такмичења у даљинском јахању, именованих од ФЕИ у консултацији
са ФЕИ комитетом за такмичења у даљинском јахању и са Организациони одбором. Сви
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чланови морају испуњавати довољне услове за тражени
ветеринара на такмичењима у издржљивост.

ниво са звездицама за

825.2.3

На CEI такмичењима са 4 звездице, дежурни ветеринари морају бити одобрени од ФЕИ
као дежурни ветеринари, у консултацији са ФЕИ комитетом за такмичења у даљинском
јахању и са ФЕИ ветеринарским комитетом. Мора да постоји најмање један дежурни
ветеринар на сваких 20 такмичарских коња. Минимум 50 % дежурних ветеринара морау
имати искуства на CEI такмичењима нивоа првенства.

825.2.4

Страни технички делегат мора бити изабран са ФЕИ листе Техничких делегата за
такмичења у даљинском јахању и именован од ФЕИ у консултацији са ФЕИ комитетом за
такмичења у даљинском јахању и са ОО. ТД мора испуњавати довољне услове за
тражени ниво са звездицама за Техничког делегата на такмичењима у издржљивост.

825.2.5

ФЕИ уређивач стазе треба да буде именован од ОО.

825.2.6

Главни Стјуард мора бити изабран ФЕИ листе Главних Стјуарда за такмичења у
даљинском јахању треба да буде именован од ОО.

825.2.7

Апелациони комитет: Општи прописи захтевају да Апелациони комитет буде обавезан и
именован од стране ФЕИ у консултацији са ФЕИ комитетом за такмичења у даљинском
јахању и у консултацији са ОО.

825.3

CEI такмичења у даљинском јахању са три звездице.

825.3.1

Судијски колегијум мора да има председника и иностраног судију одабране са ФЕИ
листе Судија у даљинском јахању именованих од ОО за максимално 30 уписаних
такмичара. Један додатни члан судијског колегијума је неопходан на свакух 30
такмичара, до максимално 4 судије, укључујући и Председника судијског колегијума.
Остали чланови, ако их има, могу бити Националне судије за такмичења у даљинском
јахању које је именовао од ОО. Сви чланови морају испуњавати довољне услове за
тражени ниво са звездицама за Судије на такмичењима у издржљивост.

825.3.2

Ветеринарска комисија мора имати Председника и два члана са ФЕИ листе Ветеринара,
за такмичења у даљинском јахању именованих од ОО. Један од њих мора бити из
иностранства. Сви чланови морају испуњавати довољне услове за тражени ниво са
звездицама за ветеринара на такмичењима у издржљивост. Мора да буде минимум један
Ветеринар на сваких 20 такмичарских коња. Сви ови чланови морају имати искуства као
Ветеринари на такмичењима у даљинском јахању и бити именовани од стране ОО.

825.3.3

Мора да постоји најмање један дежурни ветеринар, са ФЕИ листе одобрених дежурних
ветеринара на сваких 30 такмичарских коња.

825.3.4

Технички делегат мора бити одабран са ФЕИ листе Техничких делегата (Судија,
Ветеринара) за такмичења у даљинском јахању и именован од ОО и мора испуњавати
довољне услове за тражени ниво са звездицама за Техничког делегата на такмичењима
у издржљивост. Технички делегат може бити члан Судијског колегијума онда када
Такмичење почне.

825.3.5

Главни Стјуард мора бити изабран ФЕИ листе Главних Стјуарда за такмичења у
даљинском јахању треба да буде именован од ОО.

825.3.6

Апелациони комитет није потребан.
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825.4

CEI 1 и 2 CEI 1 & 2 Звездице такмичења у даљинском јахању.

825.4.1

Судијски колегијум мора да има Председника изабраног са ФЕИ листе Судија за
такмичења у издржљивост и он мора да буде именован од ОО, за 30 такмичара. Додатни
чланови Судијске комисије су потребни на сваких 40 такмичара, до највише 4 судије
укључујући и Председника судијског колегијума. Сви остали чланови могу бити
националне судије са искуством. Сви чланови морају испуњавати довољне услове за
тражени ниво са звездицама за Судије на такмичењима у издржљивост.

825.4.2

Ветеринарска комисија мора да има ФЕИ Председника и минимум 2 члана са који могу
бити ветеринари за такмичења у даљинском јахању Националне Федерације, именованих
од ОО. Сви остали чланови морају бити Ветеринари са искуством на такмичењима у
даљинском јахању и именовани од ОО.

825.4.3

На CEI 1 и 2 звездице такмичењима мора да постоји најмање један дежурни ветеринар, са
ФЕИ листе дежурних ветеринара на сваких 50 такмичарских коња.

825.4.4

Технички делегат мора бити изабран са ФЕИ листе техничких делегата за такмичења у
даљинском јахању, именован од ОО и мора испуњавати довољне услове за тражени ниво
са звездицама за Техничког делегата на такмичењима у издржљивост. Технички делегат
може бити члан Судијског колегијума онда када Такмичење почне.

825.4.5

Главни Стјуард мора бити изабран ФЕИ листе Главних Стјуарда за такмичења у
даљинском јахању и да буде именован од ОО.

825.4.6

Апелациони комитет није потребан.

825.4.7

ЦЕИ 2 * : Судијски колегијум мора да се састоји од председника који мора да испуњава
довољне услове за тражени ниво са звездицама за судије на такмичењима у даљинском
јахању. ФЕИ судију именује ОО за највише 20 Такмичара. Додатни члан судијског
колегијума је потребан за сваких додатних 20 Спортиста. Сви остали чланови, ако их
има, могу бити судије за такмичења у даљинском јахању Националне Федерације.

825.4.8

Ветеринарска комисија мора имати Председника и два члана са ФЕИ листе Ветеринара,
за такмичења у даљинском јахању именованих од ОО. Сви чланови морају испуњавати
довољне услове за тражени ниво са звездицама за ветеринара на такмичењима у
издржљивост, један од њих мора бити иностран. Сви остали чланови морају бити
Ветеринари са искуством на такмичењима у даљинском јахању и именовани од ОО.

825.4.9

На CEI 2 звездице такмичењима мора да постоји најмање један дежурни ветеринар, са
ФЕИ листе дежурних ветеринара на сваких 50 такмичарских коња.

825.4.10

Технички делегат мора бити изабран са ФЕИ листе техничких делегата за такмичења у
даљинском јахању, именован од ОО и мора испуњавати довољне услове за тражени ниво
са звездицама за Техничког делегата на такмичењима у издржљивост. Технички делегат
може бити члан Судијског колегијума онда када Такмичење почне.

825.4.11

Главни Стјуард мора бити изабран ФЕИ листе Главних Стјуарда за такмичења у
даљинском јахању и да буде именован од ОО.

825.4.12

Апелациони комитет није потребан.

Поглавље 5. Награде и церемонија доделе награда
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Члан 826 – Награде:

826.1

Награда се мора дати свим такмичарима који су успешно прешли стазу.

826.2

Не постоји минимална вредност награде на такмичењима у даљинском јахању.

826.3

За исплату новчаних награда, погледајте ФЕИ Општа правила.

Члан 827 – Церемонија доделе награда
Ветеринарска комисија треба да искључи сваког неприкладног коња, из церемоније
доделе награда.

Појмови:


Коњичко такмичење у даљинском јахању - Endurance



ОО – Организациони одбор - Organising Committee (OC)



ОП – Општи правилник - General Regulations (GR)



ТД – Технички делегат - Technical Delegate (ТD)



СК – Судијски колегијум Судијски колегијум - Ground Jury (GJ)



ПСК – Председник судијског колегијума - President of the Ground Jury (PGJ)



ПВК – Председник ветеринарске комисије - President of the Veterinary Commission (PVC)



СВД – Страни ветеринарски делегат - Foreign Veterinary Delegate (FVD)



ВК – Ветеринарска комисија - Veterinary Commission (VC)



СВД - Стрни ветеринарски делегат - Foreign Veterinary Delegate (FVD)



НФ – Национална федерација - National Federation (NF)



CЕN (Concours de Raid d’Endurance National) – Национална такмичења у даљинском јахању.



CEI (Concours de Raid d’Endurance International) - Међународно Коњичко такмичење у
даљинском јахању.
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CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel) - Званично међународно Коњичко
такмичење у даљинском јахању.



CIM (Concours International Mineur) - Мала међународна такмичења



MCP - Medication Control Programme - Контрола лекова



EADCM Regulations - Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations - Правила
антидопинг и контроле лечења коња



ETUE Equine Therapeutic Use Exemption – Терапијско изузеће код коња



Дежурни ветеринар - Treatment Veterinarians



ФЕИ листа за такмичења у даљинском јахању - FEI list of Endurance



Статут – Statutes



Ветеринрски Правилник - Veterinary Regulations



Ризици (хазарди) - Technical challenges



Награда: „Најбоља кондиција“ - “Best Condition“



Састанак јахача (техничка конференција) - Ride briefing



Пропозиције - Schedule



Ветеринарска капија - Vet Gate



Ветеринарска инспекција - Veterinary inspection



Ветеринарски панел - The vet panel

1. ДОДАТАК – РЕЈТИНГ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ТАКМИЧЕЊА
ЗАХТЕВАН ОД ФЕИ
1*

2*

Судијски колегијум
Технички делегат
Ветеринарска комисија
Дежурни ветеринар
Главни стјуард
Судијски колегијум
Технички делегат
Ветеринарска комисија

председник
председник
2 члана
председник
председник
2 члана (укључујући
ИВД)

2* или више
2* или више
3* или више
2*
2*
3* или више
3* или више
3* или више
2* или више
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Дежурни ветеринар
Главни стјуард
Судијски колегијум

3*

председник
председник
Инострани судија

Технички делегат
Ветеринарска комисија

председник
2 члана (укључујући
ИВД)
председник

Дежурни ветеринар
Главни стјуард
Судијски колегијум

4*

3*
2*
4* или више
3* или више
3* или више
3* или више
2* или више
3*
2*
4* или више
4*
4*
4* или више
4*

председник
Инострани судија
чланови

Инострани технички делегат
Ветеринарска комисија

председник и
инострани ветеринар
чланови
председник

Дежурни ветеринар
Главни стјуард

4*
4*
3*

2. ДОДАТАК – ФОРМУЛАР ЗА ПОЧЕТНЕ КФАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА
ТАКМИЧЕЊА У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

Члан 816 - Квалификациона процедура и сертификати способности
816.1

Почетне кфалификације: којим ће се управљати свака НФ.

816.1.1

Коњи и јахачи морају, мада не нужно, као комбинација:

816.1.1.1 Успешно завршити 2 такмичења на раздаљини измедју 40-79 км и 2 такмичења између
80-90 км при брзини од 16 км / ч, или испод
816.1.2

Коњи морају испунити захтеве ове фазе квалификација у оквиру од 24 месеца, али не
краћем од 12 месеци, како би се квалификовали за учешће на CEI, или Националним
такмичењима.

816.1.3

Спортисти морају испунити захтеве ове фазе квалификација у оквиру од 24 месеца, али
не краћем од 6 месеци, како би се квалификовали за учешће на ФЕИ такмичењама.

Име
коња
....................................................................ФЕИ
број.............................................

регистрациони

Минимални захтеви кфалификација су наведени у Правилнику за такмичења у даљинском јахању
Члан 816 (види горе)
Ранг

Држава

Име

Датум

Дистанца

Брзина

Резултат
85

такмичења

такмичења

ЦЕН
ЦЕН
ЦЕН
ЦЕН

Датум:
НФ:

3. ДОДАТАК – ОБЈАШЊЕЊЕ КОДЕКСА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
WD: Withdrawn – непојављивање
-

Такмичарска конбинација није дошла на такмичење

-

Такмичарска конбинација је одлучила да неучествује на 1. Ветеринарској
инспекцији

RET: Retired – пензионисање
-

Комбинација се повлачи након успешно завршене 1. ветеринарске инспекције.
Комбинација се добровољно повлачи након успешно завршене Ветеринарске
капије и правилно завршили све фазе такмичења до тог тренутка

DSQ: Disqualified – дискфалификација
Разлог мора бити изабрана из падајућег менија на ФЕИ формулару.
Или разлог мора бити написан у колони "Допуна података " (“Post Complement
Status Data”)
Коњ може бити дисквалификован и елиминисати из здравствених разлога
Напомена : Сви разлози ће бити верификована са потписом председника
Судијског колегијума
FNR: Finished Not Ranked – завршио, а није рангиран
-

Потврда о завршетку (Certificate of Completion (CoC)) одобрена од Председника
судијског колегијума/Техничког делегата.

FTQ: Failed to Qualify – Није се кфалификовао - мора бити у питању нешто од следећег:
- GA: Irregular Gait – Неправилне кретње
- MI: Minor Injury (e.g. slight soreness, wound, etc.) – Мање повреде (благи бол, рана итд...)
- CI: Catastrophic Injury – Катастрофалне повреде
- ME: Metabolic – Метаболички разлози
- ME TR: Metabolic INVASIVE treatment – Инванзиван третман проузрокован метаболичким
разлозима
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- GA+ME: Gait and Metabolic – Кретње и метаболички разлози
- GA+ME TR: Gait and Metabolic INVASIVE treatment – Кретње, метаболички разлози и
инванзиван третман
- OT: Out of Time – Прекорачење времена
- FTC: Failed to Complete – није завршио такмичење

4. ДОДАТАК – ФЕИ СВЕТСКО ЕНДЈУРАНС РАНГИРАЊЕ 2016
У прилогу се налази табела за обрачун резултата у такмичењима у издржљивост :
Скала бодова
За сваки резултат, јахач добија поене у зависности од места и ранга такмичењима као што је
описано у следећој табели:
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Израчунавање бодовања (погледајте Напомене)
Рангирање се одвија узимајући у обзир све резултате Спортиста, Спортиста / Коња у комбинацији
или Коња. Рангирања су дефинисана за период који од 1. јануара до 31. децембра календарске
године.
Минимум 5 спортиста мора да стартује на ЦЕИ како би ЦЕИ био урачунат 100% расположивих
поена; ако ЦЕИ такмичење има мање од 5 Спортиста, Спортисти ће стећи право на 50% од
уобичајеног броја бодова.
Мртва трка: У случају да је СК одлучип да прогласи да је „мртва трка“. Бодове треба додати једнако
као да су завршили прве секунде и или треће и подељен са бројем такмичара у мртвој трци.
На пример, први 100 бодова
Други 80 бодова.
Трећи (по потреби) 60 бодова
Што је укупно 240 бодова подељено са бројем коња у мртву трку, у овом случају 3, износи 80
бодова за сваког такмичара у Мртвој трци.

4. ДОДАТАК – БЕЛЕШКЕ ЗА ПРОТОКОЛ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ
КАПИЈИ

Endurance - Vet Gate Protocol
Феи Правилник за такмичења у даљинском јахању

Инспекције: подручја за инспекцију треба да буде довољно мирно за јахача и коња под
стресом такмичења, и СК и стјуарди су одговорни да обезбеде такав амбијент. У исто време,
јахачи и њихово особље, власници коња и Шефови екипа такође су у обавези да поштују
природу онога што се дешава током инспекције: процену здравља и спремности коња да
настави под стресним условима физичке напоре. Због тога, неспортско понашање неће се
толерисати у погледу одуговлачења, или ометања фер презентације. С времена на време,
ФЕИ може да обезбеди списак изричито забрањеног понашања под претњом
дисквалификације или друге дисциплинске мере. Међутим, овај списак није коначан и
добра процена СК и стјуарда ће бити неприкосновена. („Напомене и савети за Коњичка
такмичења у даљинском јахању“).*
НАПОМЕНЕ: Амбијент

Ако строго не поштујете доле наведена правила, сносиће те следеће последице:
Art 821.2.5 – Inspection Decorum
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Коњи који се представљају на ветеринарској провери, морају поступити по командама, у
складу са " без губљења времена на капији" у области за ветчек, крећући се напред без
застајкивања.
Нита се не сме предузети да се коњ задржи и да се спречи да иде напред Коњ не сме да
престане са касом док се не заврши преглед (ово подразумева, врдање са стазе,
охрабривање звуком, или гласом)*
У ветеринарској капији, забрањено је звиждање да би се коњ подстакао да уринира.
Сматра се прекршајем који може проузроковати дискфалификацију, или другу
дисциплинску меру.*

Имајте на уму да се следећи прописи прате и примењују све време:
-

-

-

-

Ако се коњ доведе у ветеринарску капију са опремом, сматраће се да коњ није прошао прву
ветеринарску инспекцију. Време пријаве вет-чека се поништава, коњ се се изводи из
ветеринарске капије и доводи на други – последњи преглед.*
Ако коњ не иде право до ветеринара, као што се захтева, јахач, или друга особа која га
води, чини прекршај по члану 821.2.3 и може добити временску казну од 5 минута, или
жути картон. ( Напомена: два жута картона доносе тренутну дискфалификацију са
такмичења и два месеца забране наступања на свим ФЕИ такмичењима)*
Ако се коњ води тако споро да застаје то се сматра прекршајем „непрекидног кретања
напред“ и може се казнити са временском казном од 5 минута и/или жутим картоном. (
Напомена: два жута картона доносе тренутну дискфалификацију са такмичења и два
месеца забране наступања на свим ФЕИ такмичењима)*
Коњима није дозвољено да уђу у ветеринарску линију за кас, док им се не измери пулс и док
им ветеринар са линије за кас није дао инструкције.*
(* - из ФЕИ анекса додато члану 821.2.3

5. ДОДАТАК – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ТАКИЧАРА ЧЛАНОВА НФ
РЕПРЕЗАНТАЦИЈЕ:

Члан 1.
Члан репрезентације може бити изабрани такмичар и коњ.
Члан 2.
Чланове репрезентације бира Селектор на основу критеријума.
Члан 3.
Чланове репрезентације мора да верификује УО Савеза.
Члан 4.
Критријуми за номинације које прописује ФЕИ

За тумачење овог Правилника првостепено је надлежан Одбор за дисциплину коњичког спорта
даљинско јахање , а другостепено Управни одбор Савеза.
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Београд, 27.02.2016. г.
Савез за коњички спорт Србије
за олимпијске и ФЕИ дисциплине
ПРЕДСЕДНИК
_______________________
Асен Стојанов
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