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ВЪВЕДЕНИЕ 

Член 100. Основен правилник и Спортни правила  

1. Основните првила (ОП) са установени така, че отделни Състезатели и отбори от различни 
национални федерации (НФ) да могат да се състезават един срещу друг при справедливи 
и равни условия като първостепенно значение има благосъстоянието на Коня. По време 
на мултидисциплинарни световни и/ или континентални първенства, Организаторът 
трябва да осигури подобни предимства и условия за всички участващи коне и състезатели, 
например във връзка с транспорта, настаняването, храненето и др.  

2. ОП и спортните правила уреждат провеждането на всички международни събития по 
конен спорт, организирани от НФ или от или от името на Международната федерация по 
конен спорт (FEI). 

3. Основният Правилник се публикува под пълномощието на Общото събрание.  
4. Спортните Правила се публикуват под ръководството на Общото събрание, докато 

Спортните правила за Серии, Олимпийските правила за състезания по конен спорт на 
Олимпийските игри и Параолимпийските правила за конни състезания на 
Параолимпийските игри се публикуват под ръководството на Управителния съвет. 

5. За да бъде разгледана от Управителния съвет за предложение пред Общото събрание 
като допълнителна дисциплина на FEI и да бъде регулирана от този Основен Правилник, 
въпросната дисциплина трябва да се практикува от минимум тридесет (30) НФ от поне 
четири (4) географски групи с общото участие на минимум десет хиляди (10 000) 
състезатели. Тази дисциплина трябва също така да включва истинска съвместна работа 
между състезател и кон при усъвършенстван стандарт на обучение, да спазва 
класическите идеи за конен спорт, да илюстрира FEI стандартите за спортно майсторство 
и да зачита изцяло благосъстоянието на коня.  

6. Статутите на FEI, Основният Правилник и Спортните правила се прилагат за международни 
събития и / или състезания, както е посочено в глава l.  

7. Отговорности на НФ: 
7.1  Да гарантира, че благосъстоянието на Коня е от първостепенно значение и че то никога не 

е подчинено на конкурентно или търговско влияние.  
7.2 Да гарантира, че всички клубове и общества, свързани с НФ и всички Организационни 

комитети (ОК), спазват Основният Правилник и Спортните Правила при организиране на 
международни събития или състезания.  

7.3 Да гарантира прилагането от страна на OК, на Устава, ОП и Спортните правила и да бъде 
отговорна за осигуряване на изплащането на паричните награди в случаите, когато 
споразумението е сключено от и между FEI, NF и OК. Организационните Комитети 
предприемат необходимите мерки за покриване на своите финансови и правни 
задължения, като например гарантиране на паричните награди.  

7.4 Да гарантира, че всяко събитие се управлява правилно от OC, и да се гарантира 
изпълнението на предварителната програма, одобрена от FEI. 
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ГЛАВА I. СЪБИТИЯ И СЪСТЕЗАНИЯ 

Член 101. Национални събития (CN)  

1. Нациналните събития са ограничени до участие на национални състезатели, съгласно 
правилата на тяхната Национална Федерация. Чуждестранни състезатели могат да 
участват само при спазване на съответните закони ако е приложимо както е посочено в 
параграфи 2 и 3 по-долу или съгласно чл. 119 

2. Индивидуални чуждестранни състезатели, различни от „Състезатели, живеещи извън 
своята държава на гражданство“(Чл. 119.6), могат да участват в НС при условие че имат 
писмено разрешени от Националната им Федерация както и от националната федерация 
на съответния Организационен комитет. Разрешението трябва да указва точния период 
за който е било предоставено, а Националната федерация на индивидуалните 
чуждестранни състезатели трябва да посочи писмено тяхното ниво, така че да бъдат 
заявени за събития от подходящо ниво. 

3.  
3.1 Без да се броят „Състезатели, живеещи извън своята държава на гражданство“(Чл. 119.6), 

разрешено е да се провеждат Национални Събития с повече от четири (4) НФ и / или 
повече от петнайсет (15) чуждестранни състезатели ако това събитие се провежда в 
рамките на Международно такова (CIM). Ако НС се организира при тези условия, няма да 
има спечелени точки за класиране или квалификация. 

3.2 Всяко друго НС с повече от четири (4) НФ и/или повече от петнайсет (15) чуждестранни 
състезатели (без да се броят „Състезатели, живеещи извън своята държава на 
гражданство“като в Чл. 119.6) не е позволено. Ако се организира НС при тези условия , 
няма да бъдат присъждани точки за класиране или квалификация. Освен това след 
консултация с НФ, на ОК могат да бъдат наложени по-нататъшни санкции и евентуално 
глоба в размер съизмерим с нарушението и като се вземат предвид обстоятелствата на 
нарушението, глобата може да стигне до общия размер на изплатения награден фонд ако 
има такъв. 

4. Всички други събития, в които могат да вземат участие чуждестранни състезатели, трябва 
да бъдат класифицирани като Международни такива. 
 

Член 102. Международни събития (CI)  

1. Едно Международно събитие трябва да бъде организирано според Устава на FEI, 
Основния правилник и спортните правила , включително всички специфични правила за 
покани, които могат да бъдат установени от съответния Технически комитет и могат да 
бъдат приложими за състезателите от всички НФ. 

2. Международните събития се организират предимно за индивидуални състезатели. 
Въпреки това могат да се организират състезания за отбори, които не представляват нация 
или държава с не повече от четирима (4) членове, но те никога не могат да бъдат описвани 
като „Купи на Нациите“.  

3. Всички състезатели поканени или номинирани за Международно Събитие, трябва да 
бъдат заявени от тяхната НФ. Всички чуждестранни състезатели, избрани от тяхната НФ 
съобразно съответните спортни правила и според предварителната програма на 
състезанието, трябва да бъдат приети от ОК. Организационните комитети не трябва да 
приемат никакви други заявки. 
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4. Програмите на Международни събития трябва да указват общия брой на чуждестранни 
състезатели и коне които сапоканени. 

5. Трябва да бъде дадена възможност за покана на състезатели от региони, различни от 
региона на събитието. 

6. МС трябва да бъдат класифицираниспоред размера на наградния фонд и/или по други 
критерии, установени от съответния Технически комитет и утвърдени от Управителния 
съвет. 

7. Не трябва да се позволявана НФ да организира международно събитие извън територията 
на страната си. 
 

Член 103. Официални Международни събития (CIO)  

1. Официално Международно събитие е събитие на което НФ са поканени да изпратят 
избрани индивидуални състезателии отбори , и трябва да се организират под Устава на 
FEI, Основния Правилник и Спортните Правила. 

2. CIOs трябва да включват официални състеания за индивидуалисти и отбори според 
Спортните правила на съответната дисциплина. 

3. В Европа, всяка НФ може да организира само едно CIO за мъже във всяка дисциплина във 
едн календарна година, освен ако друго не е решено от Управителния съвет на FEI. 

4. За другите възрастови групи и за мъже извън Европа, броят на CIOs  трябва специално да 
бъде одобрен от Управителния съвет по препоръка от съответния Технически комитет. 

5. НФ няма право да бъде домакин или да организира CIO извън нейната територия. 
 

 Член 104. FEI Шампионати 

1. FEI СВЕТОВНИ ШАМПИОНАТИ: 

1.1 FEI Световните шампионати за мъже са отворени за всички НФ и може да бъдат 
организирани както следва: 

1.1.1 За Прескачане на препятствия, Обездка и Всестранна езда: на четна година между Летните 
Олимпийски Игри. 

1.1.2 За Издръжливост, Волтижировка, и Пара - впрягове : на всяка четна година. 
1.1.3 За Впряговете: всяка година 
1.1.4 За Пара – обездката: в четната година между Летните Олимпийски Игри. 
1.2 Освен ако спортните правила на съответната дисциплина не указват друго, най-малко 

девет (9) НФ трябва да бъдат заявени на окончателната заявка  на FEI Световните 
Шампионати за мъже, за да може да се считат за шампионат. 

1.3 FEI Световни Шампионати за мъже може да се организират през различна година от 
гореспоменатия график с одобрението на Управителния съвет. 

1.4 Общото събрание на FEI също така може да реши да организира в същия период от време 
и на същото място FEI световен шампионат за дисциплините споменати в параграфа по-
горе: като FEI Световни Игри 
 

2. FEI КОНТИНЕНТАЛНИ ШАМПИОНАТИ: 
 

2.1 За Мъже 
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2.1.1 FEI континенталните шампионати за мъже във всяка диисциплина са отворени за НФ 
измежду одобрения брой на съответния континент и могат да бъдат организирани на 
нечетните години. Освен ако спортните правила на съответната дисциплина не казват 
друго, най-малко шест (6) национални или регионални отбори трябва да бъдат 
представени на първият ветеринарен преглед. 

2.1.2 НФ на Северна и Южна Америка могат всяка да организира отделен FEI континентални 
шампионати. НФ от Централна Америка, могат да участват или в FEI Континенталните 
Шампионати на Северна или в Южна Америка, но не и в двата. 

2.2  За другите възрастови категории: 
2.2.1 FEI континентални шампионати за Младежи, Юноши, Пони ездачи и Децамогат да бъдат 

организирани както е описано в Приложение D 
2.2.2 В Европа трябва да има предствителство на минимум четири (4) НФ. Извън Европа обаче, 

FEI Континентални Шампионати могат да бъдат организирани с произволен брой 
регионални отбори от най-малко две (2) НФ. Тези FEI Шампионати могат да се организират 
съвместно със Международно състезание при условията определени в Спортните 
Правила. 

2.2.3 FEI Континентални шампинати за Млади ездачи, Юноши, Пони ездачи и Деакакто и за 
издръжливост и Волтижировка, могат да се организират ежегодно. 

2.2.4 НФ на Северна и Южна америка могат да организират такива FEI Шампионати всяка 
година. НФ от Централна Америка   и Карибските острови, моат да участват във FEI 
шампионати  в Северна или Южна Америка, но не и в двете. 

2.2.5 Титлата и свързаните с нея медали се присъждат на участвалите Индивидуални 
състезатели и отбори от съответния континент според заслугите. 
 

3. РЕГИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ: 
 

3.1 Регионални шампионати (като Средиземноморски, Балкански, Дунавски и др.) се 
разпределят и управляват от Регионалните групи на FEI (или от Континенталните 
асоциации, които официално са признати от FEI и при съгласие на съответните Регионални 
групи). 

3.2 Регионалните шампионати могат да с епровеждат всяка година. 
3.3 Регионалните шампионати се провеждат според FEI Правилата и Регулациите и по 

специфичните правила на съответната Регионална Група (или Континентална асоциация) 
(„Правилниците на Регионалните Шампионати“). 

3.4 Правилниците за Регионалните Шампионати се одобряват от Регионалните групи (или от 
Континенталните Асоциации) и подлежат на одобрение от FEI. При отсъствие на 
Правилник за Регионалния Шампионат, Регионалналния шампионат се провежда в 
съответствие с приложимите FEI правила и Регулации както в указано в програмата на 
състезанието. 

3.5 Програмата на Регионалните Шампионати се одобрява от FEI. 
3.6 Регионалните шампионати се включват в календара на FEI със следното обозначение: 

„Регионални Шампионати“ 
3.7 Следва Преходен период приключващ на 1 януари 2018 г. по време, на който FEI си 

сътрудничи с Регионалните групи (и/или Континенталните асоциации) за поемането на 
разпределението и управлението на съществуващите FEI Регионални шампионати според 
одобрените срокове и условия от Управителния съвет на FEI. 
 
  

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
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4.1 Съставът на отборите и броят на индивидуалните състезатели, оторизирани да участват 
във FEI шампионати са посочени в съответните Спортни Правила. 

4.2 В никакъв случай ОК не може да ограничава броят на участие  на избрани Състезатели или 
отбори, за който и да е FEI Шампонат. Управителния съвет може да лимитира броят на 
участията ако сметне за необходимо. 
 

Член 105. FEI именувани Събития, FEI именувани Серии и Серии 

 
1. FEI именувани събития са FEI шампионатите, FEI сериите Световна Купа, FEI Сериите Купа 

на Нациите и други събития или състезания които са създадени и/или одобрени от 
Управителния съвет. 

2. FEI именуваните събития винаги трябва да съдържат буквите „FEI“. 
3. FEI  именуваните серии и всички други серии трябва да бъдат одобрени от УС на FEI 
4. Броят на серии по дисциплини и категориии трябва да бъде ограничен за да може да има 

добре стуртуриран календар и да се избегнат проблени с хуманното отношение към 
конете. 
 

Член 106. Заявление и разпределение на FEI именувани Събития 

 
1. Разпределението се решава от Управителния Съвет по съвет от FEI и съответния 

Технически комитет в съответствие с настоящия член. 
2. FEI своевременно ще публикува сроковете за кандидатстване (включително и крайните 

срокове за подаване на заявление и график за разпределение от УС и т.н.) за съответното 
FEI именувано събитие. 

3. Когато кандидаттства ОК чрез своята НФ трябва да изпрати във FEI „Официален формуляр 
за кандидатстване на FEI“ и трябва да се съгласи да съблюдава FEI правилата и 
регулациите. Както ОК така и НФ трябва да подпишат Споразумението за домакинство 
преди УС да потвърди окончателното разпределение на FEI именуваните събития. Веднъж 
предложена от НФ чрез „Офцициалния формулар за кандидаттстване на FEI“ датата на 
събитието, тя не може да бъде променяна без одобрение от FEI. 

4. На никоя НФ не може да бъде разпределен повече от един (1) FEI Световен или FEI 
Континентален Шампионат за мъже в Олимпийска дисциплина в една календарна година 
, освен ако друго не е решено от УС в интерес на конния спорт. 

5. На никоя НФ не се разпредлят два (2) последователни FEI Световни или FEI Континентални 
шампионати в една дисциплина за едни и същи категории състезатели, освен ако няма 
други подходящи разпределения. 

6. Формулярите за кандидатстване за FEI Региоален шампионат трябва да включват списък 
с отговарящите на изискванията НФ  и всички други НФ, поканени за участие, заедно с 
предложената програма и стандарта на състезанията. 

7. Ако няма подаден или няма подаден подходящ формуляр за организиране на FEI 
именувано събитие в рамките на определения краен срок, срока за кандидаттсване 
може да бъде отворен отново от FEI и УС може да направи подходящо разпределение. 

8. УС на FEI има право да отвори заявлението за кандидатстване за FEI именувани събития 
за много години. 
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Член 107. Състезания 

1. Отделни състезания за следните стандартни категории състезатели могат да бъдат 
включени в програмата на всички събития освен ако друго не е указано във Спортните 
Правила. 

1.1 Мъже 
1.2 Младежи до 25 
1.3 Млади ездачи 
1.4 Юноши 
1.5 Пони ездачи 
1.6 Деца 
1.7 Ветерани 
2. Спортните правила може да включват руги отделни състезания 
3. В състезания отворени за повече от една (1) категория, може да се използва отделно 

класиране за определяне напобедителя във всяка категория. 
4. В състезания отворени за повече от една (1) категория, има само един (1) жребии за 

определяне на стратния ред. 
 

Член 108. Име на състезанията 

1. На СIMs Световни международни състезания (виж Приложение Е) името на състезанието 
не съдържа името на никоя страна или Международен регион. 
На другите CIs международни събития, името на съответната нация или страна, може да 
се използва с одобрението на съответната НФ за име на едно (1) състезание. 
На CIOs се прилага същото правило за едно (1) състезание във всяка дисциплина. 

2. Името „Световен“ или имената на континенти, региони или други групи от нации или 
страни като име на състезание, Купи или каквито и да е други класирания може да бъдат 
използвани след ообрение от УС. 

3. Употребата на други имена дадени на събития или на група от свързани събития (FEI 
именувани серии и/или Серии), както е определео в Прилжение А провеждани под 
юрисдикцията на една (1) или повече от една (1) НФ, изисква одобрението на УС. 
 

Член 109. Организиране на събития 

1. Програмата за всички Международни събития (CIs), Официални международни събития 
(CIOs),Финали на FEI Световни Купи, и FEI Шампионати трябва ясно да заявява, че се 
прилага Устава на FEI, Основния Правилник и Спортните Правила. 

2. Международни състезания никога не се провеждат според национални правила. 
3. Ако по време на международно състезание CIs се организира национално такова, 

спортните правила влизат в сила веднага след обявяване на резултатите от националното 
състезание. 

4. За заявки за събития, които са част от FEI именувани серии и/или серии се прилагат FEI 
правилата за за съотвтните FEI именувани серии и / или серии. 

5. Официално международно събитие CIOs за една дисциплина, може да включва друга 
категория от същата дисциплина или международно състезание CIs от друга дисциплина 
или други дисциплини с одобрението на Генералния секретар на FEI. Например CSIO може 
да включва CDI или CAI. В такъв слючай програмата и графикът на състезанието трябва 
ясно да посо1ват категорията на всяко състезание. 
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6. ОК на международните събития трябва да информират FEI и НФ, чиито отбори и 
индивидуални състезатели са участвали, за резултатите и изплатените награди на всеки 
класиран състезател и отбор, в рамките на два (2) дни след събитието за всички 
дисциплини, които се обслужват от онлайн системата за заявки на FEI и пет (5) дни за 
всички останали дисциплини, освен ако не е посочено друго от FEI поради причини 
свързани с квалификации и класиране. Всеки резултат трябва да бъде изпратен във FEI 
във формат определен от FEI и описан в програмата на събитието. Освен това по искане 
на FEI всяка емисия на данни на живо трябва да им бъде предоставена безплатно. Ако ОК 
не предостави на FEI съответните резултати и/или исканите данни на живо и/или 
информация за изплатените награди в горепосочените крайни срокове  и/или в 
горепосочения формат, ще последва предупреждение за наказание при първо нарушение 
и след това глоба в размер на 1000 CHF за всяко следващо нарушение. 

7. Програмите, съобщенията, инструкциите и известията в системата за публично 
информиране на всички Международни състезания ( с изключение на световни събития 
CIMs виж Приложение Е) трябва да бъдат написани или изговорени на официален език в 
допълнение към националния език с изключение на случаите когато всички 
заинтересовани говорят един и същи език. 

8. Програмите, съобщенията и инструкциите на всички FEI Световни и FEI континентални 
шампионати за мъже трябва да бъдат написани на официален език в допълнение към 
националния, с изключение на случаите когато всички засегнати нормално използват 
официалния език. 

9. Всички известия в системите за публиично информиране на FEI Световни шампионати и 
финали на FEI Световни купи трябва да бъдат направени на официален език. 

10. ОК  а Международни състезания трябва да осигурят адекватно медицинско и 
ветеринарно обслужване на събитието както е показано по-долу: 

10.1 Медицинско обслужване: 
i.Присъствието на място на персонала, обучен за спешна медицинска помощ; и 

ii.Подходящ план за спешни медицински действия при евакуация, спешно лечение и 
транспортиране на наранени състезатели. За тази цел ОК трябва да се позовават на 
указанията, издадени от FEI и публикувани на уебсайта на FEI www.fei.org 

10.2 Ветеринарно обслужване: (вижте Ветеринарните правила) 
10.3 Спортните правила може да съдържат допънителни медицински и ветеринарни 

изисквания и спазването на тези изисквания е задължително. 
11. FEI може да изискат от ОК на Международни събития да предоставят достатъчни 

финансови гаранции за да бъдат домакин на FEI събития. 
12. При единодушно съгласие между Президента на съдийската комисия, техническия 

делегат и Президента на ветеринарната комисия в консултация с организатора, 
състезание (независимо преди или по време) може да бъде отложено и/или отменено не 
само поради форс мажорни обстоятелства, катастрофални събития, екстремни 
метереологични условия, но също така и за неспазване на правилата на FEI и в 
специфични ситуации в които благополучието или безопасността на конете, 
състезателите, официалните лица или обществеността са застаршени.  

13. Ако са допуснати на събитие, всички кучета трябва да бъдат водени на каишка или 
вързани към неподвижен предмет. Неспазването на това правило води до глоба от 100 
CHF на нарушение и в случайте на повторение на нарушението може да доведе до 
изключване от мястото на провеждане на събитието. 

http://www.fei.org/
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Член 110. Програми на събития 

1. След одобряването на календара всяка година, FEI изпраща чрез съответните НФ на 
всички ОК на CIMs, CIs, CIOs, FEI шампионати и игри, изброени в официалния одобрен 
календар за следващата година, контролен списък за програмата. Организационните 
комитети трябва да върнат попълнени на официален език формулярите в НФ. След това 
НФ трябва да провери и коригира проекта за програма за всякакви грешки свързани с FEI 
статута, Общия правилник и спортните правила, преди да ги изпрати във FEI. 

2. Краен срок за одобрение на програмите: 
2.1 CIs: 

i. Проекта за програма трябва да бъде изпратен във FEI най-късно десет (10) 
седмици преди събитието. 

ii. Окончателната програма трябва да стигне във FEI най-късно четири (4) седмици 
преди събитието. 

2.2 CIMs: 
i. Проекто-програмата за CIMs, които са одобрени от FEI, трябва да бъдат изпратени 

във FEI четири (4) седмици преди събитието 
ii. Окончателната програма трябва да бъде изпратена във FEI две (2) седмици преди 

събитието. 
iii. Ако програмата е одобрена от НФ, окончателната одобрена програма трябва да 

бъде изпратена във FEI две (2) седмици преди събитието 
2.3 Програмите, одобрени и публикувани от FEI са задължителни , тъй като са съобразени със 

съответните правила и/или регулации. FEI няма да одобри никоя програма ако крайният 
срок за заявки вече е минал. 

2.4 Всички последващи промени трябва да бъдат доведени до знанието и одобрени от FEI. 
Промените трябва да бъдат съобщени на съответните НФ по най-бързият възможен 
начин. 

3. При изключителни обстоятелства, при одобрение от Шефовете на отбори, делегата на НФ 
домакин, ако има такъв и Съдийската комисия, Организациоония комитет може да 
промени програмата на събитието за да изясни всички въпроси произтичащи от пропуск 
или поради непредвидни обстоятелства. Всякакви такива промени трябва да бъдат 
съобщени възможно най-бързо на всички състезатели и официални лица и докладвани 
във FEI Чуждестранния съдия. 

4. Всички програми трябва да посочват датите и мястото на събитието и датите на които 
трябва да бъдат получени заявките за участие в съответствие със следния контролен 
списък: 

i. Дисциплините по които се провежда състезанието;  
ii. График на състезанията; 

iii. Дали състезанията ще се провеждат на закрито или открито; 
iv. Тип и размери на загрявъчните плацове и арените за състезания; 
v. Категории, националност и други съответни подробности за поканените 

състезатели и коне; 
vi. Възможностите за настняване на състезатели и коне 

vii. Размер на наградния фонд и разпределението му; 
viii. Национални ветеринарномедицински изисквания и ветеринарни регулации; 

ix. Разрешени ли са залозите 
x. Кодекс на поведение  

xi. За акво ОК не носи отговорност; 
xii. Всякакви други съответни подробности 
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5. Програмата също така трябва да включва времето и мястото на провеждане на 
ветеринарния преглед на конете съгласно ветеринарния правилник. 

6. Ако ОК/НФ на международни събития не преодставят на FEI програмата (ите) в 
горепосочените срокове, ще доведе до предупреждение за първо нарушение и след това 
глоба в размер на 1000 CHF за всяко следващо нарушение. 
 

Член 111. Събития с наети коне 

 
1. Международни състезания може да бъдат организирани с коне, предоставени от НФ 

домакин. 
2. Съответните спортни правила за всяка дисцилина и категория или програмата на 

събитието може да кандидатстват за събитие с наети коне, където е уместно. 
3. Конете трябва да носят техните обичайни юздечка и поводи, който на трябва да се 

променят по врем на събитието, освен ако не бъде дадено разрешение от или от иметоо 
на собственика на коня. 

4. На всеки състезател ще бъде предоставена възможността да язди определения му чрез 
жребии кон в най-малко две (2) ездови сесии от по един (1) час всяка, в съответствие с 
правилата установени от ОК. 

4.1 Ако има очевидна пълна несъвместимост между кон и състезател, ОК може да направи 
подмяна с резервен кон по преценка на Съдийската комисия. 

5.  В случай на нает кон Отговорното лице остава съгласно определеното в чл 118 
 

Член 112. Официален календар 

 
1. Генералният секретар одобрява официалния календар за следващата година, освен ако 

съответните спортни правила не предвиждат други крайни срокове. 
2. Датите за FEI събития се публикуват възможно най-скоро след разпределението им. 
3. Генералният секретар има право да премахва всяко състезание и/или събитие от 

календара, ако са установени основателни обстоятелства относно състезанието или 
събитето. 

4. Заявленията и/или модификациите за CIs се изпращат от съответната национална 
федерация до Генералния секретар възможно най-рано, за да пристигнат най-късно до 1 
октомври, освен ако по-ранна дата не е определена от съответните спортни правила или 
различна дата е  посочена в писмена форма от Генералния секретар. За всяко събитие 
може да бъде предложена само една (1) дата. В случай че CIs  е част от серия, заявлението 
трябва да посочва тази информация. Заявления за CIs,  които пристигат във FEI след 
карайния срок посочен по-горе, се считат за закъснели заявления или модификации и 
могат да бъдат разгледани от FEI най- малко дванадесет (12) седмици преди събитието, 
освен ако няма форс мажорно събитие. 

5. Заявление и модификации за CIMs се изпращат на Генералния секретар възможно най-
рано и не по-късно от четири (4) седмици преди началото на събитието. 

6. Преди да бъде взето решението за календара Генералния секретар може да предложи 
промяна на датите, поискани от кандидатите за да се създаде усъвършенстван календар. 

7. За закъсняла заявка и/или модификация на събития от по-високо ниво, както е 
определено в съответните правила и получена след крайния срок, само на НФ и/или ОК  
на друго събитие от високо ниво, които се счита че може да бъдат засегнати от 
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приемането на тази закъсняла заявка и/или модификация може да им се даде 
възможност да подадат съответната информация на Генералния секретар. След оценка 
на получената информация (ако има такава) и искане за закъсняла заявка или 
модификация (според случая), Генералния секретар има право да приеме или отхвърли 
закъсняла заявка или модификация. Всяко такова решение на Генералния секретар 
трябва да бъде надлежно мотивирано. 

8. Приоритет за FEI шампионати и други събития от високо ниво могат да бъдат регулирани 
за всяка дисциплина в Спортните правила. 

9. Никоя НФ или ОК не може да организират каквото и да е Международно събитие, което 
не е публикувано в официалния календар или одобрено от Генералния секретар. 
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ГЛАВА II. УЧАСТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И КОНЕ 

Член 113. Регистрация и допустимост на състезатели и коне 

1. Всички състезатели и коне трябва да бъдат регистрирани във FEI и тяхната собствена 
национална федерация, или където е уместно в тяхната НФ домакин, преди да бъдат заявени 
и допуснати да участват в Международно събитие, освен ако в Спортните правила не е 
предвидено друго. (Вижте също член 119 - Спортна националност на състезателите и глава V 
коне)  

2. НФ саа отговорни за регистрирането на всички състезатели и коне и гарантират че тези 
състезатели имат съответното подходящо спортно гражданстов съгласно чл 119. НФ също 
така са отговорни за отписването на всеки състезател и/или кон, които повече не се състезават 
по каквито и да е причини. 

3. Всеки състезател и/или кон, който не е регистриран във FEI и/или не изпълнява изискване за 
допустимост, автоматично се дисквалифицира освен ако непреодолими обстоятелства не 
налагат друго. 

4. Състезател и/или кон, дори и да е регистриран във FEI няма право да участва в Международно 
или Национално събитие ( и така може да  не бъде поканен на такова събитие и може да не 
бъде заявен от НФ на такова събитие), ако този състезател и/или кон са участвали в през 
шестте (6) месеца преди първият ден на това събитие в Несанкционирано събитие. 

5. За целите на чл 113.4 „Несанкционирано събитие“ е събитие и/ или състезание, което нито е 
публикувано в официалния календар, нито е разрешено от НФ и /или национално събитие, 
разрешено или организирано от НФ, което е суспендирано от FEI. Моля обърнете се към 
Приложение J за обосновката на разпоредбите за несанкционирано събитие. 

6. FEI може да прилага чл. 113. 4 само ако FEI е (i) или информирали състезателите и 
собствениците чрез НФ, където състезател/кон са регистрирани/администрирани за 
състезанието (ята) или събитието (ята), които се считат за Несанкционирани и/или (ii) са 
публикували списък с Несанкциоирани събития на уебсайта на FEI, така че Състезатели, 
шефове на отбори, собственици или НФ да бъдат уведомени, публикуването на такова 
уведомление да се извърши не по-късно от седем (7) дни преди съответното (ните) 
състезание (ия) или събитие (ия). 

7. Когато FEI твърди след това, че лице е участвало в Несанкционирано събитие , FEI  уведомява 
съответното лице  за предполагаемото участие в несанкционирано събитие и дава 
възможност на предполагаемото (ите) лице (а) да бъде изслушано (и) в писмена или устна 
форма. 

8. Всяко решение на Генералния секретар на FEI да се приложи чл 113.4  може да се обжалва 
пред трибунала на FEIв съответствие с чл 162.5 от общите правила на FEI и вътрешните 
правила на трибунала на FEI. 

9. Вместо да прилага санкциите предвидени в чл 113.4, FEI може да издаде:  
i. Намира за „невинен“, където  

a. Състезателът  и/или конят са участвали в събитие, което очевидно би било 
санкционирано от FEI или НФ, но поради административна грешка на 
организатора на Несанкционираното събитие или 

b. Съществуват изключителни обстоятелства; или 
ii. Предупреждение при обстоятелства, където състезателът или собственикът са били 

наясно че събитието не е било санкционирано ( и няма предположение за 
административна грешка от организатора) но е доказано, че събитието в противен 
случай се придържа към целите на FEI, както е описано в Приложение J 
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Член 114. Идентификация на коня 

1. ОК дава идентификационен номер на всеки от участващите коне 
2. Идентификационния номер трябва да бъде носен през цялото събитие по всяко време 

когато конят е извън конюшната на събитието. 
 

Член 115. Покани 

1. FEI може да наложи специална онлайн система за управление на покани, при условие че 
Генералния секретар надлежно е уведомил ОК и НФ  за такова изискване чрез достатъчно 
предварително писмено известие. Поканите до индивидуални състезатели з участие в CIs 
трябва да бъдат изпратени до НФ на съответните състезатели. Покни от ОК трябва да 
бъдат изпратени до НФ на съответните състезатели. Поканите трябва да включват копие 
на програмата. Процента на персонално поканените състезатели трябва да бъде 
определен в спортните правила на конкретната дисциплина. Тези покани обаче от ОК 
(към чуждестранни и/или домашни състезатели) трябва да бъдат при същите условия като 
другите състезатели и при никакъв случай не трябва да бъдат пряко или непряко свързани 
с финансови облаги. Платени карти или такси за появяване, дори под формата на ВИП 
маси и привилегии за събитие са строго забранени и ще бъдат санкционирани.  

2. Покани за участие в CIOs огатда бъдат изпращани само от НФ домакин до други НФ и 
трябва да бъде определен броят на състезателите и конете които могат да бъдат 
включени в официалния отбор, както и броят на индивидуалните учстници, които могат 
да бъдат приети. 

3. В CIOs  броят на поканените НФ може да бъде ограничен в съответствие с програмата на 
събитито, одобрена от FEI и спортните правила на съответната дисциплина. 

4. Освен ако съответните спортни правила не предвиждат друго, анонсирането на 
одобрените дати и място за шампионат автоатично се счита за покана за всички НФ, 
отговарящи на условията за участие. Намеренията за участие трябва да бъдат изпратени 
до НФ домакин възможно най-скоро. 

5. Всички състезатели участващи във FEI шампионати и игри, трябва да имат еднакви квоти 
и условия. Ако не са налични за всички състезатели и техните коне сходни условия за 
настаняване, то разпределението се решава чрез жребии. 
 

Член 116. Заявки за участие 

1. FEI може да наложи специална онлайн система за заявки за участие, която да се 
използва от ОК и НФ за управление на заявките на състезатели и коне, при условие че 
Генералния секретар надлежно  е уведомил ОК и НФ за такова изискване с достатъчно 
предварително писмено предизвестие. Ако заявките на състезатели и коне не са 
направени през такава онлайн система за заявки, наложена от FEI (ако е приложимо), то 
те не се приемат от FEI В допълнение всеки състезател и кон, състезаващ се във което 
ида е състезание, без да е заявен чрез онлай системата за заявки, наложена от FEI ще 
бъде дисквалифициран от FEI, освен ако обстоятелствата не налагат друго. Ако FEI 
въведе онлайн система за заявки, Генералният секретар съставя и предоставя на 
разположение на ОК и НФ насоки подробно описващи цялата съответна информация и 
процеси. 

2. Заявки за FEI шампионати и FEI световни конни игри 
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2.1 Всички състезатели, поканени или номинирани трябва да бъдат заявени от техните НФ. 
Всички състезатели избрани от техните НФ в съгласие със съответните спортни правила и 
както е посочено в програмата на състезанието трябва да бъдат приети от ОК. ОК може 
да  не приема други заявки  

2.2 Заявките се правят по задължителните две фази описани по-долу: 
i. Поименни заявки. Трябва да бъдат направени най-малко четири (4) седмиципреди 

събитието и трябва да включват списък с имената на състезатели и коне, от които ще 
бъдат избрани окончателните заявки и всякакви замествания и се посочва броят на 
състезателите и конете, които НФ възнамерява да изпрати. Броят на поименните 
заявки не бива да надвишава два пъти броят на поканените в програмата или 
предписани от спртните правила. След като поименните заявки са изпратени, НФ 
могат да изпращат по-малко състезатели и/или коне, но никога повече от броя на 
поименните заявки. НФ които не са представени, но подали поименни заявки и не са 
показали приемливо за ОК извинение, се докладват от ОК на Генералния секретар за 
разглеждане на извинението им от FEI Трибунала. 

ii. Окончателни заявки. Трябва да бъдат направени най-малко четири (4) дни преди 
началото на събитието. Те представляват окончателната селекция на състезатели и 
коне, които ще пътуват за събитието. Окончателните заявки не може да превишават 
посочения брой и трябва да бъдат избрани от списъка на поименните заявки. След 
като бъдат изпратени окончателните заявки заместванията на състезатели и/или коне 
може да се извършват само с изричното разрешение на ОК.  

 
2.3 Заявките на състезатели и коне трябва да включват тяхното име, FEI регистрационен 

номер (FEI ID) и където е подходящо, квалификация 
3. Заявки за всички останали международни събития. 
3.1 Заявките за всяка дисциплина са регулирани във всеки съответен спортен правилник, с 

изключение на FEI шампионатите и FEI Световните конни игри, където този член се 
прилага. 

3.2 Окончателните заявки трябва да бъдат направени най-късно четири (4) дни преди 
началото на събитието. Те представляват окончателна селекция на състезатели и коне, 
които ще участват в събитието. Подмяна на Състезатели и/или коне може да бъде 
направена само в съгласие със съответните спортни правила. 

4. Ако НФ изпрати повече състезатели и/или коне от посочените в поименните заявки, ОК не 
е длъжен да ги настани или да им позволи да участват в това събитие, дори ако спортните 
правила и програмата на събитието биха позволили това участие. 

5. На събитие състезател може да оттегли който и да е или всички свои коне  от състезание, 
но той/тя не може да заяви кон за това състезание, който не е бил заявен преди без 
съгласието ан ОК и Съдийската комисия.  

6. Когато НФ е направила поименна заявка за отбор и установи че не може да изпрати такъв, 
трябва незабавно да уведоми ОК за това 

7. Отбори и индивидуални състезатели, които са били заявени на окончателна заявка от 
тяхната национална федерация на което и да е събитие и не успеят да участват без 
валидно извинение, трябва да бъдат обявени от Чуждестранния съдия/Техническия 
делегат на генералния секретар на FEI за разглеждане от трибунала на FEI. Участие в друго 
събитие, организирано по същото време не представлява валидно извинение за неуспех 
да участват в събитие. Оттеглянето след датата на окончателните заявки или неучастие ще 
доведе до това че отговорното лице е длъжно да възстанови на ОК всякакви настъпили 
финансови загуби (т.е. настняване на кон и състезател ако е предвидено от ОК, както е 
споменато в програмата) като резултат от късното оттегляне или непристигане на мястото 
на събитието.  
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8. Освен ако не е предвидено друго в спортните правила, НФ не може да изпрати 
окончателна заявка за определена двойка състезател /кон на повече от един (1) ОК за 
същия период от време при санкция от дисквалификация на такава комбинация 
състезател/кон от състезанието в което в крайна сметка участват. 
 

Член 117. Избор на представителни отбори и индивидуални лица  

 
1. НФ носят окончателната отговорност за избора на всички състезатели и коне, които да 

участват във всяко международно събитие или да представляват своите страни на CIO, FEI 
шампионати FEI регионални, Олимпийски игри и Параолимпийски игри при условие, че 
състезателите и конете са квалифицирани във всички аспекти и при условията определени 
за всяко събитие и състезателите имат спортната националност на НФ, за която се 
състезават в съответствие с чл 119 (Спортна националност на състезателите) по-долу.  

2. НФ са отговорни за избора и заявяването на квалифицирани коне и състезатели. Това 
включва физическата подготовка и способността на конете и състезателите да участват в 
състезания Състезания/ Категории, за които са заявени. 

3.  Само коне и състезатели, притежаващи одобрени сертификати за способност , могат да 
бъдат заявени за FEI световни шампионати и Олимпийски игри (Приложение С) в 
съответствие с приложимите спортни правила и Олимпийски правила. 

4. Само състезатели, които са надлежно лицензирани от НФ и имат спортно гражданство на 
НФ, която ги номинира, могат да бъдат приети за участие в CIs. 

5. Състезатели чиято НФ е суспендирана или изключена не могат да бъдат приемани като 
заявки за никое международно събитие или национално събитие извън страната на 
тяхната НФ по време на периода на суспендиране или експулсиране освен ако друго не е 
одобрено от Управителния съвет ( борда) на FEI. 

6. Нито един състезател не може да участва в „hors concours”  в което и да е международно 
състезание, освен ако в спортните правила на съответната дисциплина не е предвидено 
друго.  

7. Никой състезател не може да бъде приет за участие в което и да е международно събитие 
под друго име, освен това, посочено в неговия/нейния лиценз.   
 

Член 118. Отговорно лице 

1. Отговорното лице а коня носи юридическа отговорност за този кон включително 
отговорността според Общия правилник и ветеринарния правилник и освен ако не е 
посочено друго, носи отговорност съгласно правната система (глава VIII)  

2. Задължение на отговорното лице и всяко друго лице, което се подчинява на устава, 
Общия правилник и спортните правила да познават Статута, Общия правилник и 
спортните правила и липсата на такива знания не освобождава тези лица от задължения 
по Статута, Общия правилник и спортните правила. 

3. Отговорното лице е състезатела който язди, дресира или управлява коня по време на 
събитие, но собственикът и друг помощен персонал, включващ но не лимитиран до 
конегледачи и ветеринарни лекари, могат да се считат като допълнителни отговорни 
лица, ако присъстват на събитието и са взели съответно решение относно коня. Във 
волтижировката, този който кордира ще бъде допълнително Отговорно лице. В 
Издръжливостта, треньора ще се счита за допълнително Отговорно лице. 

4. Състезател под 18 години (непълнолетен  състезател): 
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4.1 Ако състезател е под 18 години, когато е подадена заявката му за участие, НФ или Шефът 
на отбора трябва да посочат представител за състезатела 

4.2 Представителят може да бъде родител на състезатела, шефът на отбора, треньора на 
отбора, ветеринарния лекар на отбора, собственика на коня или някой друг отговорен 
възрастен и се съобщава на ОК и НФ със заявката. 

4.3 Ако НФ и шефът на отбора не успеят да номинират представител, всеки от родителите на 
състезатела, може да се счита за представител 

4.4 Непълнолетния състезател остава отговорно лице освен ако определени обстоятелства не 
налагат друго 

4.5 Представителя може да представлява непълнолетното отговорно лице във всички 
отношения с ОК, НФ и FEI официаните лица, включително но не лимитирано до свидетели 
на антидопинговия процес. 

4.6 Когато предсставителя е от друга НФ, различна от НФ на Отговорното лице, всички 
комуникации се осъществяват чрез НФ на Отговорното лице . 

5. Отговорното лице заедно с шефа на отбора ако присъства е отговорно за състоянието, 
физическата подготовка и управлението и за обявяването или scratching на всеки  кон под 
негова юрисдикция. 

6. Отговорното лице е  отговорно за всяко действие, извършено в конюшнята на всеки кон 
под негова юрисдикция, от него или всяко друго лице, което има достъп до коня и е 
отговорен докато язди, управлява или упражнява всеки кон под негова/нейна 
юрисдикция. Отговорното лице не се освобождава от такава тговорност поради липса или 
незадоволителна охрана на конюшните. 

7. Ако по някаква причина отговорното лице не е способно или е възпрепятствано да се 
грижи за конете под негова/нейна юрисдикция, той/тя трябва незабавно да информира 
секретаря на ОК и ветеринарната комисия. 

8. В онтекста на залаганията, отговорното лице и/или всеки помощен персонал по никакъв 
начин не трябва да нарушава принципът на честната игра, да показва неспортменско 
поведение или да се опитва да повлияе на резултата от състезанието по начин противен 
ан спртната етика. Всяко нарушение на горното ще бъде предмет на глава VIII от Общите 
правила и глава X от устава. 

Член 119. Спортна националност на състезателя 

1. Общи принципи: 
1.1 НФ на държава в която състезател има гражданство е негова/нейна собствена НФ. 

Доказателство за гражданство е необходимо за да може един състезател да се състезава 
за дадена държава 

1.2 С изключение на предвиденото в параграфи 4, 5, 6.2 и 6.3 състезателът може да се 
състезава на международни събития само за своя собствена НФ, както е определено в 
параграф 1.1 

2. Спортна националност и промяна на спортната националност: възрастни състезатели 
2.1 Състезател, който е национален за повече от една държава трябва да реши когато 

навърши (18) осемнайсет години коя от неговите/нейните национални държави ще стане 
негова/нейна лична НФ за целите на международни състезания. Освен това съгласно 
параграф 2.2.1, той/тя може да представлява само неговата / нейната НФ на 
международни състзания. Понататъшната промяна на неговата/нейната спортна 
националност, може да бъдат извършени само чрез  процес на промяна на спортното 
гражданство при спазване на условията посочени в този параграф 2.  

2.2 Промяна на спортната националност  
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2.2.1 Основни изисквания: възрастен състезател, който е или става национален за повече от 
една (1) страна и иска да се състезава за неговата/нейната нова/друга национална страна 
може да заяви промяна на спортната национаалност във FEI по начина определен в 
параграф 2.2.5 по-долу 

2.2.2 Следните допълнителни изисквания се прилагат преди участие във FEI шампионати ( с 
изкилючение на FEI шампионат за млади коне)  и отборни състезания за CIOs  за мъже 
i. Съгласно изключенията посочени в параграф 2.2.3 по-долу, състезателът трябва да 

е имал законно пребиваване в неговата/нейната нова държава преди 
неговото/нейното първо състезание, в което желае да се състезава под новото си 
спортно гражданство за а) минимум две (2) непрекъснати години или б) общо 
период от пет (5) непоследователни години.  

ii. Състезателът не е участвал в нито едно от състезанията предвидени в член 2.2.2 
по-горе за предишната си национална федерация през двете (2) години преди 
първото си състезание в което иска да се състезава под новата си спортна 
националност 

2.2.3 Изискване за пребиваване посочено в параграф 2.2.2 (i)  е задължително с изключение на 
случаите, когато състезателът може да установи едно от следните: 
i. Правото на състезателят на неговото/нейното ново спортно гражданство е 

установено от неговото рождение в тази страна  
ii. Правото на състезателът на новото му гражданство е придобито по произход или 

друг начин, свързан със семейното наследство; 
iii. Натурализираният състезател е бивш гражданин, чиято загуба на гражданство не е 

била доброволна или поради престъпни деяния 
iv. Натурализираният състезател е трябвало да се откаже от предишното си 

гражданство като условие за придобиване  на  ново. 
2.2.4 Когато натурализираният състезател може да установи, че е законно женен за гражданин 

на новата държава на гражданство, изискването за пребиваване, посочено в параграф 
2.2.2 (i) се намалява д о една (1) година без прекъсване законно пребиваване или три (3) 
непоследователни години на законно пребиваване 

2.2.5 Заявление за смяна спортното гражданство на даден състезател  трябва да бъде 
попълнено от Генералния секретар на FEI чрез неговата/нейната  нова НФ описващо 
причините за промяната и придружено от паспорта на състезатела или еквивалентен 
документ за новата страна където той/тя има желание да представлява. FEI трябва да 
информира настоящата НФ че епостъпило искане за промяна на спортното гражданство. 

2.2.6 Състезател има право да се състезава за своята нова НФ само след като FEI даде 
писменото си одобрение за промяната в спортната националност. 

2.2.7 При специални и изключителни обстоятелства FEI има право по преценка да предоставя 
изключения със съгласието на съответните НФ. 

2.2.8 Участието в олимпийските и параолимпийските игри също е предмет на олимпийски и 
параолимпийски регламенти (подзаконови нормативи към правило 42, Олимпийска 
харта) и по-специално на всеки период на изчакване, наложен от тези регулации. По 
подобен начин участието в регионални и континентални игри също се подчинява на 
разпоредбите на съответния ръководен орган. 

3. Спортна националност и промяна в спортната националност: непълнолетни състезатели 
3.1 Непълнолетен състезател, който е гражданин на повече от една (1) държава може да 

избира всяка календарна година коя НФ иска да представлява 
3.2  Непълнолетен състезател може в последствие да промени своята НФ (само веднъв в една 

календарна година). Такава промяна става със одобрението на предишната НФ, новата 
НФ и FEI, ако непълнолетния състезател вече е участвал в международно събитие за друга 
НФ от 1 януари на същата календарна година. 
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3.3 Към 18-тия рожден ден на непълнолетния състезател се прилага параграф 2 по-горе. По 
това време състезателът ще се регистрира в избраната НФ , която от своя страна ще 
регистрира състезатела във FEI. 

4. Ако асоцииран щат, провинция, презокеански департамент, държава или колония 
придобие независимост, ако държава се включи в друга държава порди промяна на 
границата или ако нова НФ бъде призната от FEI, състезател може да продължи да 
представлява страната към която принадлежи или е принадлежал ако тази страна 
продължава да има Национален Олимпийски Комитет. Въпреки това той/тя може да 
предпочита да избере да представлява своята нова НФ. Този конкретен избор трябва да 
получи одобрението на FEI и може да бъде направен само веднъж. 
 

5.1 Състезател, живеещ извън своята държава на гражданство, който: (i) губи своето 
гражданство; (ii) става бежанец; или (iii) чиято родна страна няма НФ член на FEI, може да 
се състезава на Международно ниво сякаш е гражданин на страната домакин във всички 
международни събития, включително и шампионати до момента, в който 
неговата/нейната страна има НФ, която е член на FEI. 

5.2 Състезатели, чиято страна на гражданство няма НФ член на FEI и чиято ситуация не попада 
под параграф 4 и 5.1 по-горе, може да получи специално разрешение от FEI да участва във 
FEI събития под флага на FEI в изключителни обстоятелства и за всеки отделен случай. 

6. Състезател, живеещ извън своята страна на гражданство: 
6.1 Възрастен състезател, живеещ извън своята държава на гражданство, може да прави 

свойте заявки чрез НФ домакин за участие в CNs, CIMs както и CIs ако получи разрешение 
от собствената си НФ и FEI. Състезателът макат да запазва собствената си НФ, попада под 
юрисдикцията на НФ домакин за гореспоменатите събития и трябва да участва съгласно 
съответните спортни правила. Това административно улеснение не е промяна на спортна 
националност. Състезателът при всички обстоятелства ще запази своята НФ и винаго ще 
се състезава под нейния флаг. 

6.2 Непълнолетен състезател може да се състезава за своята страна на пребиваване в 
следните Събития и независимо от страната в която се организира събитието: CIs за деца, 
пони ездачи, юноши млади ездачи (което изключва на CIOs и FEI шампионати докато 
неговата НФ и НФ домакин не уговорят друго) и CIMs за мъже, както е определено в 
Приложение Е на Общия правилник. При такива обстоятелства състезателът ще бъде 
принуден да информира своята „собствена НФ“ както и FEI 

6.3 Непълнолетен състезател, който винаги се е състезавал за своята държава на 
пребиваване, а не за собствената си НФ, може да подаде молба към FEI за установяване 
на своята държава на пребиваване като своя собствена НФ, след като навърши 
осемнадесет години (18 ), въпреки че той / тя не е гражданин на тази държава, само ако: 
(i) той / тя никога не се е състезавал под знамето на своята НФ; (ii) страната на 
пребиваване, според мнението на FEI, се счита за страна, в която получаването на 
гражданство е прекалено тежко; (iii) непълнолетния състезател има валидна лична карта 
или разрешение за пребиваване за страната на пребиваване или друг еквивалентен 
документ; и (iii) непълнолетния състезател е бил жител на страната на пребиваване поне 
през последните пет (5) последователни години. FEI ще направи самостоятелна преценка 
да приеме или откаже заявление, представено съгласно настоящата разпоредба, като 
претегля най-добрите интереси на конния спорт спрямо най-добрите интереси на 
непълнолетния състезател. 
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Член 120. Шеф на отбора 

1. НФ трябва да назначат шеф на отбора, ако имат трима (3) или повече състезатели, които 
участват в CIOs, FEI шампионати или FEI регионални или олимпийски игри или 
параолимпийски игри. Ако се заявят само индивидуални състезатели или не е назначен 
отделен шеф на отбора, НФ трябва да номинира един от състезателите, който да действа 
като шеф на отбора 

2. Препоръчва се шеф на отбора да бъде назначен за CIs. 
3. Шефовете на отбори трябва да присъстват на всички технически конференции, 

организирани за тях и свързани със събитието. 
4. Шефът на отбора носи отговорност за следното: 
4.1 Общото управление и физическата готовност на конете, заявени за събитието, и 

спазването на ветеринарния правилник от ветеринарите на отбора и други официални 
членове на отбора. 

4.2 Декларирането и отбелязването на състезатели и коне, заявени за състезания на CIOs, FEI 
шампионати, FEI регионални, олимпийски игри и параолимпийски игри, както и в CIs, ако 
бъдат назначени за тях. 

4.3 Общото управление, физическата готовност и поведението на състезателите, особено на 
тези под 18-годишна възраст. В случай на състезатели под 18-годишна възраст, шефовете 
на отбори са отговорни за поведението както на техните отбори, така и на индивидулните 
състезатели за целия период на събитието и са длъжни да останат със своите отбори и 
индивидуални състезатели. 

4.4 Уведомяване на OК кои състезатели и коне са избрани да стартират в отборни състезания. 
5. Шефът на отбора може да подмени състезателите и конете измежду избраните в отбора, 

но той / тя не може да добави или замести нито един член и / или кон от официалния 
отбор с индивидуален състезател и / или кон, заявен за това събитие, но не е избран за 
отбора, с изключение на случаите на злополука или заболяване съгласно член 121.3 
(освен ако изискванията на сертификат за способност не позволяват тази промяна, вижте 
FEI Световни шампионати,  Олимпийски игри). 

6. На шефовете н а отбори не  е позволено да изпълняват никакви други офциални функции 
на събитие 

7. Шефът на отбора или неговата НФ може да назначи заместник, който да присъства на 
заседания или да изпълнява други функции, но ако заместникът освен ако другоне е 
уговорено, няма право на нито едно от правата съгласно чл 131 
 

Член 121. Декларация на стартиращите 

1. Шефът на отбора трябва да декларира заявките за официалното отборно състезание и 
имената на индивидуалните състезатели, във времето, определено от ОК и в съответствие 
със спортните правила. 

2. Ако в НФ е заявила повече състезатели и коне от разрешения брой в официалния отбор, 
шефът на отбора трябва да посочи избраните за официалния отбор състезатели и коне 
най-късно след първият ветеринарен преглед на конете, освен ако в съответните спортни 
правила за всяка дисциплина е посочено друго. 

3. В случай на злополука или заболяване на член на отбора и/или кон, номиниран за 
отборно състезание, такъв индивидуален състезател и/или кон, записан в това събитие, 
може да бъде заменен. Това трябва да бъде обявено от шефа на отбора най-късно един 
час преди началото на съответното състезание, освен ако в съответните спортни правила 
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не е посочено друго. Оттегленият състезател/кон не може да участва в друго състезание 
на това събитие. 

4. Официалният стартов лист трябва да включва следната информация: Име и националност 
на състезатела, име, брийдин асоциация (ако има такава), пол, цвят и година на раждане 
на коня, име на развъдчик на коня (ако има такъв), име на собственика на коня. 
 

Член 122. Облекло и поздрав 

1. Във всички състезания, които се провеждат на арена под юрисдикцията на Съдийската 
комисия, всеки състезател трябва учтиво да поздрави председателя на Съдийската 
комисия, освен ако президентът на журито не даде други указания. ОК в съгласие с 
президента на журито трябва да инструктира състезателите да поздравяват държавните 
ръководители, когато присъстват, и може да правят, ако има официален гост, заемащ 
официалната ложа. 

2. Прзидентът или член на журито приемат всички поздрави 
3. Състезателите трябва да бъдат подходящо облечени, когато се появяват пред зрители. 
4. Регистрация на цветовете: 
4.1 Специалните цветове или оцветяване на части от униформата, които ще се носят на 

състезания в съответствие със правилата на съответната дисциплина, подлежат на 
одобрение от съответния технически комитет. 

4.2 Специални цветове или оцветяване на части от униформата могат да бъдат регистрирани 
само от НФ във FEI, за да се запази изключителността на използване в полза на заявителя 
при следните условия: 

i) Заявление за регистрация ще се приема от FEI по всяко време време през годината. 
риетата регистрация ще бъде валидна за пет години включително годината, в която е 
заявлението е прието. Датата и часът на получаване на заявлението ще установят реда на 
приоритет на регистрацията. 

ii) Не могат да бъдат регистрирани черни, червени, темно-зелени дресове с яки в същия 
цвят. 

iii) Цветовете, които вече са широко използвани от НФ, които не са регистрирани, няма да 
бъдат приемани за регистрация от трета страна, освен ако не са били използвани от една 
година. 

iv) Цветовете трябва да са в съответствие със правилата на съответната дисциплина 
v) Цветовете, регистрирани за пет години, ще бъдат автоматично пререгистрирани, освен 

ако такава регистрация не бъде отменена писмено преди 31 декември на петата година 
от предшестващата регистрация. 

vi) Цветовете, регистрирани в съответствие с тези правила, могат да се носят само от онези 
лица, упълномощени да го направят от НФ, притежаващи регистрацията. 

4.3 Споровете относно цветовете трябва да бъдат отнесени до генералния секретар, чието 
решение е окончателно. 
 

Член 123. Олимпийски и Регионални игри под патронажа на МОК и 
Параолимпийски игри под патронажа на МПОК 

1. Само състезатели, които отговарят на приложимите условия, посочени в Общия 
правилник, Олимпийския правилник,  Олимпийската харта, подзаконовиите нормативни 
актове и регулациите на съответните ръководни органи, могат да бъдат заявявани за 
участие в олимпийски и регионални игри, провеждани под патронажа на МОК (виж 
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приложение Б). Само състезатели, които отговарят на условията, посочени в ОП и 
приложимите параолимпийски правила, могат да бъдат включени в Параолимпийските 
игри. 

2. Всички състезатели, официални лица, отговорни лица, конегледачи, ветеринарни лекари, 
треньори, шефове на мисии, шефове на отбори, представители на Националната 
федерация и / или всеки друг член на помощния персонал или антураж на състезатела, 
участващ в или акредитиран към Олимпийския , Параолимпийските и / или Регионалните 
игри са предмет на такова участие и / или акредитация на всеки МОК, МПОК и / или 
приложимите правила на регионалните организации. 
 

Член 124. Млади ездачи, Юноши, Пони ездачи, Деца, Ветерани 

1. Състезатели на съответната възраст могат да вемат участие във FEI състезания и FEI 
шампионати в повече от една категория за млади ездачи, юноши деца и пони ездачи, но 
във всяка дисциплина само в един (1) от тези FEI шампионати във всяка календарна 
година. 

2. Състезателите могат да участват във FEI състезания и шампионати за мъже от началото на 
годината, в която навършват осемнайсет (18) години, но могат да участват само в юноши 
или в млади ездачи, или във FEI шампионати за мъже в една и съща дисциплина през  
всяка календарна година. 

3. В изключителни случаи Техническите комитети могат с одобрението на управителния 
съвет да променят всяка възраст, определена с дефинициите за конкретни събития или 
региони.  

4. Правилата относно състезателите ветерани са посочени в Правилата на всяка дисциплина. 
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ГЛАВА III. ЦЕРЕМОНИИ, НАГРАДИ И РАЗНОСКИ 

Член 125. Церемонии 

 
1. Церемониите за откриване, награждаване и закриване могат да следват местния 

обичай, но те трябва да включват процедурата, посочена в следващите параграфи. 
2. Представителят на FEI или ако няма представител, председателят на Съдийската комисия  

трябва да бъде поканен да участва в церемониите по откриването, награждаването и 
закриването на всички FEI шампионати и на финалите на  FEI Световна купа. 

3. Освен ако съответните правила за спорта не предвиждат друго, всички състезатели, 
поканени да присъстват на церемония по връчване на награди, трябва да останат 
възседнали конете, с които са се състезавали, или на своите карети. Ако за церемонията 
се използва подиум (както за Олимпийските игри), спечелилите награди могат да бъдат 
помолени да слязат. Съдийската комисия трябва да има възможността да одобрява 
заместване в интерес или на безопасноста, или на благополучие на конете. 

4. Представителят на FEI или Чуждестранният съдия трябва да връчи медалите и троFEIте на 
FEI, преди всякакви други награди да бъдат връчени от OC или спонсори. 

5. Трябва да се използва възможноста на тези церемонии и по време на събитието да се 
спомене, че Събитието е под патронажа на FEI 

6. Церемонията по връчване на наградите за FEI шампионати трябва да се проведе веднага 
след края на състезанието.  

7. ОК трябва да избягват необходимостта конете да стоят дълги периоди преди и по време 
на тези церемонии. 
 

Член 126. Награди 

1. Всички парични награди се връчват на собствениците или наемателите на Конете или 
Състезателите. Купи или меморанти се присъждат на състезателите, освен ако не са 
специално разпределени за собствениците на коне 

2. Всички парични награди представляват частично възстановяване на разходите за 
поддържане на конюшните и разходи за тренировка и пътуване. 

Член 127. Връчване на награди 

1. Във всички състезания наградите трябва да бъдат разпределени в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член. 

2. Стойността на първата награда за индивидуални състезатели или отбори, в брой или 
предметна, лесно конвертируема в пари, никога не може да надвишава една трета (1/3) 
от общата стойност на паричните награди и награди, конвертируеми в пари, предложени 
за цялото състезание, освен ако не е посочено друго в Правилата за съответната 
дисциплина 

3. Минималният брой награди, предлагани за всяко състезание, трябва да бъде 
разпределен въз основа на една (1) награда за всеки четирима стартирали състезатели, 
минимум пет (5) награди 

4. Наградите, както е посочено по-горе, трябва да бъдат предлагани на всички 
квалификационни състезания за обща класация на това събитие или за обща класация 
след серия от събития 
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5. Една награда в пари или в натура може да бъде разпределена за обща класация след 
приключване на Серия от квалификационни състезания или в края на Събитието за 
натрупани точки или при завършване на Серия от квалификационни събития, при условие 
че винаги са били предлагани награди за всеки от предварителните или квалификационни 
състезания или събития, в съответствие с този член. 
 

Член 128. Разпределение на наградите 

1. Общата сума на паричните наградни, показани в програмата на всяко състезание , трябва 
да бъде разпределена 

2. Паричните награди трябва да бъдат разпределени на шефовете на отбори или на 
спечелилите Собственици, наеематели или състезатели в рамките на десет (10) дни след 
последното състезание на Събитието, при условие че са изпълнили всичките си финансови 
и други задължения към OК. 

3. Паричните награди за дадено състезание не могат да бъдат разпределяни, докато по 
време на събитие се разглеждат протести, свързани с това състезание 

Член 129. FEI медали 

FEI медали се връчват на участващи индивидуални състезатели и отбори по ред на 
заслугите на FEI шампионати, съгласно Правилата на съответната дисциплина. 
 

Член 130. Челиндж купи 

Ако челиндж купата за международно състезание трябва да бъде спечелена определен 
брой пъти категорично, или от един и същ състезател или от една и съща държава, общия 
регламент на състезанието не може да бъде променян преди изтичането на пет (5) години 
от първото състезание или докато не бъде спечелена направо при първоначалните 
условия, което и да се случи първо. 
 
 

Член 131. Разноски 

1. Разноските на шефовете на отбори, ветеринарните лекари на отборите, състезатели, 
конегледачи, коне или всяко друго съответно лице се регулират в Правилата за всяка 
дисциплина. 

2. Разходи на официалните лица 
2.1 НФ и ОК покриват разходите за пътуване, настаняване и храна на всички официални 

лица  в съответствие с Общия правилник и Спортните правила. 
2.2 Официалните лица назначени от FEI, чиито разноски трябва да бъдат поети от ОК, се 

назначават със съгласието на ОК 
3. В случаите на мултидисциплинарен шампионат, всички FEI официални лица от една и 

съща категория получават еднакви дневни суми (точната сума се определя от FEI). 
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Член 132. Почетни значки 

1. Собствениците на коне, присъстващи на събитие, които не са състезатели, имат право на 
пропуск, предоставен от OК, предоставящ им достъп до трибуните и зоната за кориране, 
както и специален пропуск за конюшните. ОК трябва да предоставят един (1) пропуск за 
минимум двама (2) собственици на кон; Въпреки това, за достъп до конюшните се 
обърнете към Ветеринарният правилник. 

2. Членове и почетни членове на Управителния съвет, членове на постоянните комисии, 
притежатели на пасавани и притежатели на FEI почетни значки имат право на безплатен 
достъп и достъп до трибуните (счетени за подходящи от OК и FEI, но при минимален 
достъп до трибуните на състезателите) на всички Събития под юрисдикцията на FEI, при 
условие че съответния ОК е информиран поне седмица преди Събитието. При поискване 
генералният секретар предоставя сертификати на всички лица, които имат право на тази 
привилегия. 

3. Притежателите на сертификатите трябва да кандидатстват възможно най-рано и не по-
късно от един (1) месец преди Събитието към конкретните ОК за необходимите билети и 
пропуски. Сертификатите трябва да бъдат представени с заявката и трябва да бъдат 
върнати с билетите или пропуските. 
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ГЛАВА IV. РЕКЛАМНИ ПРАВА И СПОНСОРСТВО 

Член 133. Рекламни права 

1. Собствеността върху името на FEI и логото на FEI; наименованията, логата и формулите на 
състезанията на всички FEI именувани събития са собственост на FEI. 

1.1 FEI притежава всички Официални международни Класации и е бенефициент на всички 
права на интелектуална собственост, които сега или по всяко време в бъдеще могат да 
съществуват навсякъде по света по отношение на всякакви данни или информация, 
произтичащи от класирането на състезатели и коне, състезаващи се на Събитията и 
Състезанията, провеждани под нейно ръководство. 

1.2 FEI е абсолютен, пряк законен и ползотворен (бенефициен) собственик на всички права 
на интелектуална собственост, които сега или по всяко време в бъдеще могат да 
съществуват навсякъде по света по отношение на всякакви данни или информация, 
свързани със събитията. Никой не може да събира или използва каквито и да е данни или 
информация, свързани със събитията и състезанията, без предварително писмено 
разрешение на FEI. Счита се, че всяко такова лице или образувание притежава или 
контролира права върху такива данни или информация чрез действащото 
законодателство, това лице или образувание възлага на FEI всички такива съществуващи 
и (чрез настоящо възлагане на бъдещи права) всички такива бъдещи права (включително 
права на интелектуална собственост и други права на собственост) в тези данни или 
информация. НФ имат право да използват безплатно данните от събитията, провеждани 
на тяхна територия, и данните на своите състезатели, независимо къде се състезават. В 
допълнение, OC също имат право да използват безплатно данните от своето събитие. 

1.3 FEI има изключителното право да използва горепосочените свойства чрез всички медии, 
включително нови медии, интернет и телевизия във всичките му форми, както и за 
спонсорство, залагания и маркетингови цели в съответствие с условията, посочени в 
параграфи 2 и 3 по-долу. 

2. По отношение на събития,носещи името FEI,  между FEI и съответните НФ и OК се постига 
споразумение, което определя техните съответни права и задължения, свързани с 
експлоатацията на всички рекламни права и евентуалното споделяне на приходите от тях. 

2.1 Споразумението признава предишни ангажименти на съответните НФ и ОК и разрешава 
всички възможни конфликти. 

2.2 При спазване на разпоредбите на параграф 3, нормалната основа за споразумението ще 
бъде лицензът на съответните НФ и ОК на рекламните права срещу такса, установена от 
FEI за всяка категория на първенство или събитие на FEI и за възможно разпределение на 
печалбата. 

2.3 По отношение на сериите и състезанията,носещи името на FEI, организирани като част от 
други събития, споразумението се постига между FEI и съответните НФ и ОК, които зачитат 
предишни ангажименти на съответните НФ и ОК, освен ако не е уговорено друго. 

3. Условията на споразумението трябва да бъдат финализирани, преди Управитения съвет 
да потвърди окончателното разпределение на събитието и / или одобрението на серията 
или състезанието с име FEI. Експлоатацията на всички рекламни права, залагания и 
телевизионни права трябва да бъде договорена по такъв начин, че да се гарантира 
осъществимостта на съответното Събитие, сериите или състезанието, наречено FEI, като 
се вземат предвид техническите и спортните условия и насърчаването на конния спорт. 

4. Ако събитието с име на FEI има спонсор за заглавие, името на спонсора може да се появи 
заедно със съответното заглавие. 
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5. FEI шампионати,Финали на световни купи и FEI серии Световни купи трябва да използват 
официалните лога на FEI на всички плакати и на първа страница на всички програми  и 
графици. 

6. CIO трябва да използват официалните лога на FEI на всички плакати и на първа страница 
на всички графици и програми 

Член 134. Спонсорски отбори 

За да вземат участие във FEI събития, спонсорираните отбори, трябва да бъдат 
регистрирани във FEI съобразно със съответните Спортни правила 
 

Член 135. Реклама на състезатели и коне и промотиране 

1. Състезателите, участващи в Събитие, се съгласяват да бъдат заснети, излъчвани по 
телевизия, фотографирани, идентифицирани, интервюирани и записани по друг начин по 
време на Събитието за целите на медийното отразяване на Събитието (непрекъснато чрез 
всички и всякакви медии по света) и промотирането на спорта. Следователно 
състезателите възлагат пълно пожизнено право на обственост на FEI, всички права от 
всякакъв характер на всякакви такива записи. Състезателите са съгласни, че тяхното име 
и изображение и всякакви снимки и движещи се изображения, направени от тях на 
събитие, могат да бъдат използвани от FEI и / или OК за целите на рекламиране на 
събитието и популяризиране на спорта. 

2. На всички събития, с изключение на регионалните и олимпийските игри под патронажа 
на МОК, състезателите могат да носят облекло и да използват оборудване (включително, 
но не само, екипировка за езда и подложки за волтижирова) и превозни средства, които 
идентифицират производителя, спонсора на състезатела (итe), спонсора (ите) на отбора 
на състезатела, спонсора (ите) на НФ, нацията на състезатела и / или самия състезател, но 
само при специфичните условия, посочени по-долу: 

2.1 Идентификация на производител, който не е спонсор: 
2.1.1 Докато присъстват в зоната за състезание и по време на церемониите по връчване на 

награди имена или лога, идентифициращи производителя на дрехи, оборудване и / или 
превозни средства, които не спонсорират (включително, но не само впрягове), могат да 
се появяват само веднъж за артикул дрехи, оборудване и / или превозно средство и 
единствено върху повърхност, която не надвишава  

(i) три квадратни сантиметра (3 см2) за дрехи и оборудване, с изключение на harnesses по 
време на Събития с впрягове;  

(ii) петдесет квадратни сантиметра (50 cm2) от всяка страна на превозните средства по време 
на фазите обездка и управление с препятствие - конус на Събитията с впрягове; 

(iii) размера на ремъка, на който се появява идентификацията на производителя, и не по-
дълъг от десет сантиметра (10 см), само веднъж на всеки harnesses по време на Събития 
с впрягове;  

(iv) осемдесет квадратни сантиметра (80 см2) от всяка от двете страни на якета или връхни 
дрехи на височината на джобчетата на гърдите за събития по прескачане, събития по 
обездка и за тестове по прескачане и обездка на събития по всестранна езда;  

(v) сто квадратни сантиметра (100 cm2) само веднъж на облеклата;  
(vi) осемдесет квадратни сантиметра (80 см2) (максимум двадесет сантиметра -20 см-

дължина, максимум четири сантиметра -4 см-ширина) само веднъж по дължина на левия 
крак на бричовете по време на Събития по прескачане и изпитанияъа крос кънтри и 
прескачане на препятствия на събития по всестранна езда. Във всеки случай площта на 
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бричовете трябва да бъде посветена на визуализацията само на следното: името на 
състезатела, идентификацията на националността на състезатела, името и / или логото на 
спонсора (ите) на състезатела, неговия / нейния спонсор (и) на отбора и / или спонсорите 
(ите) на НФ; 

(vii) шестнадесет квадратни сантиметра (16 см2) от двете страни на яката на ризата и на 
ловния инвентар или централно в средната част на яката на дамските блузи;  

(viii) Или двеста квадратни сантиметра (200 cm2) върху единият ръкав на дреса или горната 
дреха, или сто квадратни сантиметра (100 cm2) на всяко рамо на дреса или горната дреха 
за крос-кънтри тестовете на събитията по всестранна езда и издръжливост;  

(ix) сто двадесет и пет квадратни сантиметра (125 cm2) (максимум двадесет и пет сантиметра 
- 25 см - дължина, максимум пет сантиметра -5 см - ширина) вертикално в средната част 
на каската за Състезанията за събитията по прескачане на препятствия и тестовете по 
прескачане и крос кънтри  на събитията по всестранна езда и събитията по издръжливост;  

(x) седемдесет и пет квадратни сантиметра (75 см2) за логото на наушниците в събития по 
прескачане на препятствия, събития по обездка, впягове, волтижировка и всестранна 
езда. 

2.2.1.1. По време на FEI шампионати и / или CIO, освен ако не е посочено друго в Спортните 
правила, състезателите носят официалното облекло на своята НФ през всички етапи на 
състезанието (отборни и индивидуални). 

2.2.1.2. Ако НФ няма официално облекло, състезателът (ите) на такава НФ има право да 
носи собствено облекло при спазване на съответните правила за дисциплина и 
изискванията на настоящия член. 

2.2.2 Фазата Маратон на събития с впрягове е специално изключена от този член и вместо това 
се урежда от Правилника за впрягове. 

2.2.3 OК може да показва името и / или логото на спонсор (и) на състезание и / или събитие на 
членовете на екипа на OК, присъстващи в зоната на състезанието, и на номерата, 
присъстващи отпред и отзад на жилетките, носени от състезателите по време на крос- 
кънтри тестове на събитията по всестранна езда и издръжливост, както и на килимчета за 
конюшните, когато са в зоната на състезанието и по време на церемониите по раздаване 
на награди на всички FEI събития. Размерът на името и / или логото на номера на 
състезатела не трябва да надвишава 100 cm2. 

2.3 Национална идентификация на състезателите 
2.3.1 Докато присъстват в зоната на Състезанието и по време на церемониите по връчване на 

награди името или логото на нацията на Състезатела, неговият национален символ и / или 
националният му флаг и / или логото или името на НФ на състезатела може да се появи 
на повърхност, която не надвишава: 

i. Четиристотин квадратни см (400 см²) от всяка страна на превозното средство 
по време на фазите на обездка за драйвинг и препятствие с конус на драйвинг 
събития и на задните подложки във волтижировката; 

ii. осемдесет квадратни сантиметра (80 cm2) само веднъж върху дреса или връхни 
дрехи, във височината на предните джобове на гърдите по време на събитията 
Рейнинг, обездка за драйвинг и фазите препятствия с конуси на драйвинга 

iii. разумен размер на всяка от двете (2) страни на дресовете или връхните дрехи, 
във височината на гърдните джобове и на яката за събития по прескачане на 
препятствия и обездка и изпитанията по обездка и прескачне за всетранна 
езда. 

iv. Двеста квадратни сантиметра (200 см²) на всяка страна на валтрапа под седлото 
v. Сто квадратни сантиметра (100 см²) само веднъж на екипите за Волтижировка. 
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vi. Или двеста квадратни сантиметра (200 см²) върху единия ръкав на дреса или 
горната дреха, или сто квадратни сантиметра (100 cм²) на всяко рамо на дреса 
или горната дреха за събития във всички дисциплини. 

vii. вертикално в средната част на предпазните каски за събития по прескачане на 
препятствия 

viii. Вертикално в средната част на предпазната каска за обездка 
ix. Вертикално в средната част на предпазната каска на събития по всестранна 

езда и издръжливост. И в двата случая националните цветове могат да се 
появят по цялата повърхност на такива предпазни каски; 

x. осемдесет квадратни сантиметра (80 см²)  (максимум двадесет сантиметра -20 
см-дължина, максимум четири сантиметра - 4 см-ширина) само веднъж по 
дължина на левия крак на бричовете по време на събития по прескачане на 
препятствия и крос-кънтри тестовете и тестове за скачане на събитията по 
всестранна езда  и събитията по издръжливост; 

xi. седемдесет и пет квадратни сантиметра (75 см²) за логото на наушниците на 
конете в събития по прескачане на препятствия, по обездка, по драйвинг, 
волтижировка и всестранна езда. Във всеки случай националната 
идентификация на състезатела може да се комбинира в една и съща 
повърхност с името и / или логото на спонсора (ите) на Състезатела, на 
спонсора (ите) на неговия екип и / или на спонсорите (ите) на НФ тъй като 
тяхното присъствие и видимост са в съответствие с посочените в параграф. 
2.2.1. и 2.3.1 по-горе; 

xii. Освен това всяка дисциплина може да посочи в съответните си Спортни 
правила, че името или логото на нацията на състезатела, неговият национален 
символ и / или националното му знаме и / или логото или името на НФ на 
състезатела може да се появи в друга част на облеклото, оборудването и / или 
превозните средства 

2.4 Име на състезатела 
2.4.1 Докато присъства в зоната на Състезанието и по време на церемониите по награждаване, 

името на състезатела може да се появи на повърхност, която не надвишава: (i) осемдесет 
квадратни сантиметра (80 см2) (максимум двадесет сантиметра -20 см - дължина, 
максимум четири сантиметра -4 cm-широк) само веднъж по дължина на левия крак на 
бричовете за езда по време насъбития по издръжливост, Прескачане на препятствия и 
тестове по прескачане и крос-кънтри засъбития по всестранна езда. 

3. Освен ако не е посочено друго в този член, не се разрешава реклама или публичност на 
всеки състезател, официално лице, кон, превозно средство, задни подлижки за 
Волтижировка или екипировка за езда, докато присъстват в която и да е зона на 
състезание или по време на представянето. Състезателите, които разглеждат паркура 
(кроса) обаче, могат да носят логото на своя спонсор, спонсора (ите) на екипа си и / или 
на спонсора (ите) на НФ и / или националността си в рамките, ненадвишаващи 
четиристотин квадратни сантиметра (400 см²) на предната и задната част на горните им 
облекла и в рамките ненадвишаващи петдесет квадратни сантиметра (50 см²) на 
предпазната каска. 

4. FEI има право да изисква състезателите, класирани №1 в Официален международен 
списък за класиране на Състезания, да носят обозначителна лента на ръкава си. 

5. Не носенето на такава лента, където и когато това се изисква, след като бъде уведомен за 
това от официално лице и / или FEI, води до издаване на жълта предупредителна карта 
на състезатела, освен ако не са налице изключителни обстоятелства. 

6. Освен ако в Спортните правила не е предвидено друго, рекламата може да се появява на 
препятствия и отстрани на арената, при условие че всяко приложимо излъчване, интернет 
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или подобен закон или споразумение разрешават такава реклама. Например 
спецификациите за спонсорски препятствия са обхванати в Спортните правила. 

7. Освен ако не е договорено друго писмено от FEI, за целите на този член, зоната на 
състезанието включва всички зони, в които състезателът се съдийства или неговият кон се 
подлага на ветеринарен преглед на коня. Той не включва зона за кордиране / плацове за 
тренировки, местата за старт и финиш във всетранната езда, зоните за почивка при  на 
ветеринарните зони при издръжливост или задължителните почивки при събитията по 
драйвинг. 

8. Главният стюард е отговорен за осигуряване спазване на горните разпоредби от 
състезателите преди да влязат в арената. Състезатели, които не спазват горепосоченото, 
няма да могат да излязат на арената по време на състезание. Официално облекло, 
одобрено от НФ, което не отговаря на изискванията на настоящия член, няма да бъде 
разрешено от FEI. 
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Глава V – КОНЕ 

Чл. 136 Възраст на конете 

Възрастовите ограничения за коне, участващи във FEI състезания се уточняват в 
съответните спортни правила. 

Чл 137 Паспорти на коне и микрочипове 

1. Всеки кон заявен за всяко CIMs (виж допълнение Е) в държава, различна от страната на 
резиденция на коня и всички коне, заявени за други CIs, FEI шампионати, регионални, 
олимпийски и пара олимпийски игри, трябва да имат официален валиден FEI паспорт или 
национален паспорт, одобрен от FEI и приложен към FEI притурка (FEI recognition card). В 
случаите, когато коне са постоянно пребиваващи в държава членка на Европейския съюз, 
всички коне трябва да имат приемлив национален паспорт, одобрен от ЕС, в съответствие 
с регламентите на комисията, към който се прилага FEI притурка. Изключение е 
последното притежание на FEI паспорт, който непрекъснато се ревалидира без никакво 
прекъсване. 

2. Независимо от горния параграф, за конете, които участват в CIMs (виж допълнение Е) и в 
CSI-P в държавата си на пребиваване не се изисква да имат FEI паспорт или притурка, както 
е посочено в параграф 1 Всички такива коне трябва да бъдат правилно регистрирани във 
FEI и индентифицируеми. Всички коне постоянно пребиваващи в държава-членка на ЕС, 
трябва да имат минимум подходящ национален паспорт, одобрен от ЕС в съответствие с 
регламента на комисията. 

 От 1 януари 2017 г., за коне който се регистрират във FEI за първи път се прилагат следните 
изисквания: (i) Да бъдат идентифицирани поне чрез национален паспорт, одобрен от FEI 
или паспорт на FEI; и (ii) Сканирани необходимите страници от националните паспорти, 
одобрени от FEI и/или FEI документи, трябва да бъдат качени от НФ в базата данни на FEI 
преди окончателното заявяване на коня за събитието. 

3. Всички FEI и/или национални паспорти трябва да съдържат пълното име, адрес и подпис 
на собственика, регистриран от НФ. Описанието на коня и диаграмата трябва да бъдат 
точно попълнени, за да бъдат приемливи, а FEI и / или националният паспорт трябва да 
включва запис на всички ваксинации и тестове за контрол на лекарствата. Всеки път, 
когато името на кон с FEI и / или национален паспорт е променено или са направени 
съответните промени в FEI и / или национален паспорт, НФ трябва да уведоми FEI. 

4. НФ са отговорни за издаването на FEI паспорти и на FEI притурки за всички коне, които се 
изисква да ги притежават, както и за осигуряване на правилното попълване на FEI и / или 
националните паспорти, както е посочено във ВП (ветеринарните правила), преди да 
бъдат удостоверени с печат от НФ и подпис на официалното лице от НФ. Във всички случаи 
НФ трябва да осигурят, че описанието на Коня трябва да бъде точно попълнено в 
подходящ стандарт. НФ трябва да предоставят идентификационната страница на FEI за 
регистрация. Отговорноте за коня лице на дадено събитие, е отговорно за точността на FEI 
и / или националния паспорт и за представянето му на паспортния контрол, с изключение 
на събития с наети коне (член 111), когато това е отговорност на НФ домакин. 
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4.1 От 1 януари 2010 г. FEI не издава паспорти за коне, които са законово подчинени на 
изискванията за идентификация на Европейския съюз, определени в Регламент на 
Комисията. Чл. 1010 и приложение XVII от Ветеринарния Правилник се прилагат към 
процедурите за документация на конете в ЕС. Изключението е удължаване на паспорт на 
FEI, който непрекъснато се презаверява без прекъсване. 

5. Кон може да има само един FEI паспорт или един национален паспорт с FEI притурка, 
съгласно параграф 1 от настоящия член и един постоянен FEI номер. Ако НФ е убедена, че 
е изгубен FEI и / или национален паспорт или ако някой раздел на FEI и / или национален 
паспорт е пълен, то тя трябва да издаде FEI и / или национален паспорт, ясно обозначен 
като „дубликат“ и носещ същия номер като оригиналния FEI паспорт. Издаването на 
дубликат на FEI и / или национален паспорт трябва да се докладва на FEI (виж ВП) 

6. ОК трябва да организират всеки кон да бъде положително идентифициран при 
паспортния контрол по време на прегледа при пристигане, в съответствие с ВП. Всеки 
случай на подвеждаща или неточна информация в FEI и / или национален паспорт или ако 
Конят не може да бъде идентифициран положително, трябва да бъде докладван на 
председателя на Съдийската комисия, който трябва да докладва случая на FEI, като 
посочва номера на FEI и / или национален паспорт с FEI притурка и името на коня. 

7. Ако някой кон пристигне на международно състезания (CI), FEI шампионат, регионални 
игри или олимпийски игри без FEI и / или национален паспорт с FEI притурка, или ако 
неговият FEI или национален паспорт е неточен, той трябва да бъде спрян да се състезава, 
освен ако Съдийската комисия не даде своето одобрение. Само при изключителни 
обстоятелства може да бъде разрешено да се състезава на кон без FEI или национален 
паспорт или без FEI притурка. 

8. Всички коне, регистрирани за първи път във FEI, трябва да бъдат идентифицирани с 
микрочип, съвместим с ISO 11784 и ISO 11785. 

Чл 138 Имена на коне  

 
1. По принцип първото регистрирано име на кон, вписано в паспорта, е оригиналното име, 

под което той е бил първоначално регистриран от НФ, като това име трябва да остане за 
постоянно в паспорта. 

2. Първото регистрирано име не може да бъде името на търговско дружество или продукт. 
Ако това име се счита за име на търговска фирма или продукт, трябва да се въведе ново 
първо регистрирано име и да остане за постоянно в паспорта. 

3. Към името, упоменато в параграфи 1 и 2 по-горе, може да се добави търговски префикс 
или суфикс и трябва да се въведе в паспорта. Въпреки това, на регионални и олимпийски 
игри под патронажа на МОК, такъв префикс или суфикс не може да се появи в програма 
или да се използва по друг начин. 

4. Ако се използва ново първо име и се впише в паспорта и / или търговският префикс / 
суфикс бъде променен, Конят трябва да носи новото име и / или новия префикс / суфикс 
за следващите дванадесет (12) месеца като следва: ново име и / или нов префикс / суфикс 
предишно име / префикс / суфикс (виж ВП). 
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Чл 139 Собственици и наематели на коне  

1. НФ трябва да водят регистър на собствениците и наемателите на конете с официални 
паспорти. Промените на собствениците и архивите на лизинговите договори трябва да 
бъдат вписани в FEI и / или националния паспорт и заверени чрез печат и подпис на 
служител на НФ.  

2. Националността на коня е тази на неговия собственик или на лизингополучателя, където 
е наличен лизинг, или на държавата, в която дружеството, което го притежава или дава 
под наем, е регистрирано. Дружеството обаче може да притежава Кон в партньорство с 
физическо лице.  

3. Когато един или повече коне принадлежат на партньорство на собственици от различни 
националности, собствениците трябва да декларират пред FEI, преди да направят първата 
заявка за състезание, гражданството, под което конят или конете ще се състезават и това 
гражданство трябва да бъде вписано във FEI и / или националния паспорт. Конете трябва 
да запазят това гражданство, докато партньорството не бъде прекратено или Конете 
бъдат продадени. Всяка последваща промяна на националността трябва да се докладва 
на FEI.  

4. Конете, заявени за олимпийските игри, трябва да бъдат собственост на собственици от 
същата националност като състезатела до 15 януари на годината на игрите (виж 
Олимпийските правила).  

5. Състезателите могат да участват във всички състезания, с изключение на олимпийските 
игри с коне, принадлежащи на собственици от различна националност (вж. Също член 118 
отговорно лице). 
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Глава VI - ЗАЩИТА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И КОНЕ 

Чл 140 Защита на състезатели и участващия помощен персонал 

1. По време на езда на мястото на състезанието, използването на правилно 
закопчани предпазни каски ще бъде задължително. В паркура за състезания и 
прилежащите зони за загрявка, както и за езда от едното до другото и от 
конюшнята за целите на състезанието, изискванията за предпазни каски се 
уреждат от приложимите Правила за спорт. Ако не носите такива предпазна каска, 
където и когато това се изисква (или съгласно изискването (ията) на настоящите 
общи правила или съгласно изискването (ията) на съответните спортни правила), 
след като бъде уведомено за това от официално лице, води до жълта 
предупредителна карта, която се издава на състезатела или участващия помощен 
персонал (ако е приложимо), освен ако не са приложими изключителни 
обстоятелства. Използването на камери на състезатели или участващи я помощен 
персокал (както е приложимо) или оборудване (като например защитни каски, 
покривало за глава или превоз) не е разрешено, освен ако не е уговорено друго с 
FEI. Решението на състезател да носи камера, докато се състезава, винаги е 
доброволно и на свой риск. 

2.1.  
 
Забележка: Следните промени в горното влизат в сила от 1 януари 2021 г.: 

 
 Докато яздите навсякъде на мястото на състезанието и за състезатели и конегледачи във 

фазата на маратона на драйвинга, използването на правилно закопчани предпазни каски 
е задължително. Приложимите Спортни правила могат да предвидят изключение от това 
правило, като позволяват на състезателите да свалят предпазните си каски, докато 
приемат награди, по време на изпълнение на националния химн и всеки друг 
церемониален протокол. Неносенето на такива предпазни каски, където и когато това се 
изисква, води до жълта предупредителна карта, която се издава на състезатела или 
участващия помощен персонал (ако е приложимо), освен ако не са приложими 
изключителни обстоятелства. Използването на камери на състезатели или участващия 
помощен персонал (както е приложимо) или оборудване (като например защитни каски, 
покривало за глава или превоз) не е разрешено, освен ако не е уговорено друго с FEI. 
Решението на състезател да носи камера, докато се състезава, винаги е доброволно и на 
свой риск. 

3.2       Съдийската комисия след консултация с отговорния медицински служител (или ако няма 
такъв, със съответен лекар и / или медицинска служба на събитието) може по всяко време 
да изключи от по-нататъшно участие в състезание или цялото събитие всеки състезател 
или участващ помощен персонал, който не е в състояние да продължи поради сериозно 
или потенциално сериозно нараняване, увреждане или здравословно състояние. 
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Чл 141 Защита на коне 

В случай на заболяване или нараняване по време на Събитие, Съдийската комисия ще 
реши, след като се консултира с ветеринарния делегат или комисия, дали Конят може да 
продължи в тези или следващите състезания. 

Чл 142 Злоупотреба с коне 

1. Никой не може да злоупотребява с Кон по време на Събитие или по друго време. 
„Злоупотреба“ означава действие или бездействие, които причиняват или е възможно да 
причинят болка или ненужен дискомфорт на Кон, включително, но не само: 
i. Прекомерна употреба на нагайка или биене на Кон; 
ii. да подлагате Коня на всякакъв вид електрически удар;  
iii. Да използваш шпори прекомерно или упорито;  
iv. Да цукаш Коня в устата с щздечка или друго устройство;  
v. да се състезаваш с изтощен, куц или контузен кон;  
vi. да "наказваш" кон.  
vii. Да предизвикваш ненормална чуствителност или безчуственост на всяка част от Коня; 
viii. Да оставиш Коня без подходяща храна, напитки или упражнения;  
ix. Да използва всяко устройство или оборудване, което причинява прекомерна болка на 

Коня при събарянето на препятствие.  
2. Всяко лице, което става свидетел на злоупотреба, трябва да подаде сигнал за него под 

формата на протест (член 161) незабавно. Ако злоупотребата е наблюдавана по време на 
или в пряка връзка със събитие, тя трябва да бъде докладвана като протест (член 161) на 
официално лице. Ако злоупотребата е наблюдавана по друго време, тя трябва да бъде 
докладвана като протест (член 161) на генералния секретар, който след преразглеждане 
на протеста взема решение дали да отнесе въпроса на трибунала на FEI или не. 

Чл 143 Контрол на лекарствата и антидопингови разпоредби 

1. Разпоредбите за контрол на лекарствата и антидопинговите разпоредби са посочени в 
антидопинговите правила за състезатели - хора (ADRHA), във връзка със Световния 
антидопингов кодекс, и в правилата за борба с допинга и контролираните лекарства по 
конете (регламенти на EADCM).  

2. Решението дали кон може да се състезава в дадено събитие, когато се лекува или приема 
лекарства със забранено вещество, се взема от председателя на Съдийската комисия по 
препоръка на ветеринарния делегат или комисия в съответствие с процедурите, 
определени в ВР 



 41 

Глава VII – Официални лица на събитие 

Чл 144 Съдии Въведение 

 
1. Съдията е член на съдийско жури, назначено да контролира състезание или събитие. 

Броят и категорията на съдиите, които ще бъдат назначени като членове на журито за 
международно състезание или събитие, са посочени в Общия правилник, както и в 
Правилата за всяка дисциплина.  

2.  Съществуват три (3) категории съдии: Официални международни съдии, Международни 
съдии и кандидат Международни съдии или както е определено по друг начин в 
Спортните правила. Необходимите квалификации за всяка категория са посочени в 
Правилата за всяка дисциплина.  

3.  НФ трябва да изпращат на FEI имената, квалификацията и националността на лицата, на 
които се препоръчва да упражняват функциите и да изпълняват задълженията, изисквани 
от международните съдии и международните кандидат-съдии за първи път, в 
съответствие с изискванията, посочени в Правилата за всяка дисциплина  

4.  Съдиите във всяка категория не могат да попълват назначения на по-високо ниво от 
посоченото в ОП или съответните спортни правила 

 
1. FEI поддържа списък на квалифицирани официални лица, които отговарят на 

изискванията за дисциплината или на ветеринарната система и са одобрени от тяхната 
Национална федерация и са приети от FEI. Списъкът на официалните лица включва, но не 
се ограничава до съдии, стюарди, корс дизайнери, технически делегати, ветеринарни 
делегати и класификатори. 

2. Начина на обучение и равитие се основава на Система за обучение по съответната 
дисциплина или системата за обучение на ветеринарни лекари. Отделните класификации 
и задължения на официалните лица са посочени в тези системи за обучение, както и 
длъжностните им характеристики, ветеринарните разпоредби и правилниците по 
отделните дисциплини. 

3. Националните федерации могат да кандидатстват пред FEI  за приравняване на тяхната 
система за обучение. Наи – високото национално обучение може да се преравни с 
началното ниво на образование на FEI. 

4. Официалното лице се счита за чужденец, ако той/тя е с различна националност от тази на 
държавата, в която се провежда Състезанието. 

5. Тази глава VII предоставя общи правила за ролята, функцииите и процеса на назначаване 
на Официалните лица. Още правила, специфични за отделните дисциплини, са включени 
в Правилниците по съответната дисциплина; в случай на конфликт, Правилата по 
дисциплината вземат превес. 

Чл 145 Международни кандидат съдии Съдия 

1. FEI поддържа списък на всички квалифицирани международни кандидат-съдии, които са 
били препоръчани от техните НФ и приети от FEI в сътрудничество със съответния 
технически комитет.  

2. Квалификациите и задълженията на международен кандидат-съдия са посочени в 
Правилата на всяка дисциплина 

1. Съдия, като председател на Съдийското жури, докладвва пред FEI и носи отговорност 
да осигури провеждането на международни състезания по одобрената Програма на 
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състезанието в съответствие с правилата и разпоредбите на FEI. Съдия, като член на 
Съдийската комисия, докладва на председателя на Съдийската комисия и споделя 
отговорността за провеждане на международните състезания. 

2. Националните федерации изпращат на FEI  имената, квалификацията и 
националността на лицата, които са упълномощени да изпълняват функциите и 
изпълняват изискванията, определени от Обучителната система за всяка дисциплина. 

3. Съдиите трябва да са четирима (4), освен ако Правилниците по дисциплини не 
предвиждат друго,. Необходимите квалификации за всяко ниво са посочени в 
обучителната система за всяка дисциплина. 

4. Сидиите от кое да е ниво, не могат да попълват назначения на по  - високо  ниво от 
това определено в ОП или Правилата на дисциплината. 

Чл 146 Международен Назначения на съдия 

1. FEI поддържа списък на квалифицирани международни съдии, назначени от съответния 
технически комитет след консултация със съответните НФ.  

2. Квалификациите и задълженията на международен съдия са посочени в Правилата за 
всяка дисциплина.  

3. Спортните правила на всяка дисциплина могат да определят квалификациите, 
необходими за член или председател на Съдийската комисия на различни видове и 
категории международни събития.  

4. Освен ако Правилата на съответната дисциплина не предвиждат друго, само 
международен съдия може да бъде назначен за член на Съдийската комисия за 
шампионат или финал на Световната купа на FEI ™ или за президент на други 
международни събития.  

5. Международен съдия може да бъде назначен за член на журито за шампионат и финал 
на Световната купа на FEI ™ и за президент на всички други международни събития 

1. Назначенията се регулират от съответните Правилници по дисциплините и ОП. 
2. FEI  назначава председателя и членовете на Съдийската комисия за Финалите на FEI World 

CupTM, финали на FEI Nations Cup TM, Световни и междуконтинентални шампионати, 
Регионални и Континентални игри, Младежки Олимпийски игри, Олимпийски игри и 
Параолимпийски игри, ако правилниците по съответните дисциплини не предвиждат 
друго. 

3. Правилниците по всяка от дисцплините, определят квалификациите, необходими за член 
или председател на Съдийската комисия в различните категории на Международните 
състезания. 

4. Съдии от 1-во и 2-ро ниво могат да бъдат назначени за членове на Съдийската комисия, 
ако Правилниците по дисциплини не предвиждат друго. 

5. Съдии от 3-то и 4-то ниво могат да бъдат назначени за председател на Съдийската комсия, 
ако Правилниците по дисциплини не предвиждат друго. 

Чл 147 Официален Международен съдия Стюард 

 
1.  FEI поддържа списък на официалните международни съдии, избран от FEI от списъка на 

международните съдии по препоръка на съответния технически комитет въз основа на 
технически заслуги и опит.  

2.  Правилата на всяка дисциплина могат с одобрението на FEI да определят събитията, на 
които председателят на Съдийската комисия трябва да бъде официален международен 
съдия.  
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3. Освен ако спортните правила на съответната дисциплина не предвиждат друго, само 
официален международен съдия, при условие че той / тя владее свободно един (1) от 
двата (2) официални езика, може да бъде назначен за председател на Съдийската 
комисия за FEI Финали на Световната купа ™, шампионати на FEI за възрастни, регионални 
и олимпийски игри. 

1. Главен стюярд докладва на пред председателя на Съдийската комисия и отговаря за 
стюардите  и е назначен да осигури равни условия и хуманно отношение към конете на 
маждународни състезания в съответствие с разпоредбите и правилата на FEI. FEI стюарда 
помага на всички заинтересовани страни с цел превенция на нрушение и нередности и се 
намесва, когато възникнат такива. 

2. Националните федерации изпращат на FEI имената, квалификацията и националността на 
лицата, които са упълномощени да изпълняват функциите и изискванията, определени от 
Системата за обучение за всяка дисциплина. 

3. Има четири (4) нива на обучение на стюардите, освен ако Правилниците по дисциплини 
не предвиждат друго,  

4. Стюардите от кое да е ниво не могат да попълват назначения на по- високо ниво от това 
определено в ОП или Правилата по дисциплината. 

5. Главният стюард е длъжен да изпрати доклад на FEI  след приключване на  Състезанието 
(Виж член. 166.1) 
 

Чл 148 Чуждестранен съдия Назначение на Стюарди 

1. За определени международни състезания и събития се изисква назначаване на 
чуждестранен съдия в съответствие с ОП и Спортни правила.  

2. Президентът или член на Съдийско жури се счита за чуждестранен, ако е с различно 
гражданство от това на страната, в която се провежда Събитието. FEI може да предостави 
изключения от настоящия член, когато сметне за подходящо. Допълнителни ограничения 
могат да се прилагат според Спортните правила на съответната дисциплина. 

3. Чуждестранен съдия трябва да бъде избран от подходящите списъци на съдиите.  
4. Чуждестраният съдия, в допълнение към съдийстването на състезанията, може да 

предлага съвети на OК относно общото протичане на събитието и има правомощия да 
тълкува устава, Общияправилник и спортните правила и да гарантира тяхното 
изпълнение. Чуждестранният съдия е длъжен да изпрати доклад до FEI за състезанията и 
за организацията на събитието като цяло.  

5. Ако не бъде назначен технически делегат, чуждестранният съдия на събитието, освен да 
съдийства състезанията, е длъжен да проверява, спазва и проследява всички въпроси, 
свързани с организацията и провеждането на събитието, освен ако не е ограничен да 
изпълни това от този Общ правилник или от Спортните правила за конкретната 
дисциплина. 

1. Назначенията се регулират от съответните Правилници по дисциплините. 
2. FEI  назначава Главен стюард за Финалите на FEI World CupTM, финали на FEI Nations Cup 

TM, Световни и междуконтинентални шампионати, Регионални и Континентални игри, 
Младежки Олимпийски игри, Олимпийски игри и Параолимпийски игри, ако 
правилниците по съответните дисциплини не предвиждат друго. 

3. Правилниците по всяка от дисцплините, определят квалификациите, необходими за 
Главен стюард или стюард в различните категории на Международни състезания. 

4. Стюардите от 3-то и 4-то ниво могат да бъдат назначени за Главен стюард, освен ако 
Правилата по дисциплини не предвиждат друго. 
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Чл 149 Съдийска комисия – назначения Корс дизайнер 

1. Съдийската комисия се състои от председател и няколко съдии от съответните категории, 
определени в Спортните правила за всяка дисциплина. Съдийската комисия е отговорно 
за техническото преценяване на всички състезания и за всички други решения, с 
изключение на случаите, когато в устава, Основния правилник или съответните спортни 
правила е посочено друго.  

2. Съдийската комисия се счита за международно, ако председателят или един (1) от 
съдиите е чуждестранен съдия, освен ако повече от един (1) чуждестранен съдия се 
изисква за конкретно събитие от Спортните правила за тази дисциплина.  

3. Международното съдийско жури не е задължително в CIMs (виж Приложение Д), но е 
задължително за други международни събития.  

4. При изключителни обстоятелства FEI може да разреши CIs извън Европа да се организират 
без присъствието на чуждестранен съдия.  

5. Президентът и членовете на журито по време на международни събития се назначават от 
съответната НФ / ОК, освен ако не е посочено друго в този член или в съответните спортни 
правила.  

6. Чуждестранният съдия за CI (W) и CIO трябва да бъде определен от FEI в сътрудничество с 
Техническия комитет за назначаване от съответната НФ / ОК.  

7. FEI, със съдействието на техническите комитети, назначава председателите на Съдийската 
комисия за: 

7.1 Финали на FEI Световна купа и други събития или състезания с името на FEI;  
7.2 FEI континентални и FEI регионални шампионати във всички дисциплини и категории, 

освен ако не са предвидени в съответните спортни правила;  
7.3 Регионални и континентални игри.  
8. FEI, след консултация с техническите комитети, назначава председателите и членовете на 

Съдийската комисия за:  
(i) континентални първенства по обездка за пони, юноши, млади ездачи и възрастни;  
(ii) състезания по обездка за регионални игри;  
(iii) FEI континентални шампионати по волтижировка; 
(iv) FEI Световни шампионати за всички дисциплини;  
(v) Финали на FEI Световна купа ™ по обездка; и  
(vi) Олимпийски игри.  

9.  В случай, че всяко официално лице, назначено от FEI, не може да присъства, FEI в 
сътрудничество с председателя на съответния технически комитет е отговорен за избора 
на заместник.  

10. Съдия не може да изпълнява никакви функции на едно и също събитие, които са 
предимно от национален характер.  

11. Задълженията на Съдийската комисия са посочени в член 158 
1. Корс дизайнера докладва пред Техническият делегат, ако такъв е назначен или пред 

председателя на Съдийската комисия и е отговорен за проектиране и дизайн на 
атрактивни трасета на Състезания в условия на феър плей и благосъстояние на конете и 
състезателите в съответствие с правилата и наредбите на FEI. Асистент корс дизайнерите 
на трасета, ако такъв бъде назначен, помага на корс дизайнера на Международни 
състезания, което поема специфични дейности за планиране и  построяване на трасетата. 

2. Националните федерации изпращат на FEI имената, квалификацията  и националността 
на лицата, които са упълномощени да изпълняват функциите и изискванията определени 
в системата за обучение за всяка дисциплина. 
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3. Има четири (4) нива на обучение на корс дизайнерите, ако Правилата на дисциплината не 
предвиждат друго. Необходимите квалификации за всяако ниво са посочени в системата 
за обучение за всяка дисциплина. 

4. Корс дизайнери от кое да е ниво не могат да попълват назначения на по – високо ниво от 
посоченото в Оп и съответните Правила на дисциплината. 

 

Чл 150 Международен  Назначение на Корс Дизайнер 

1.  FEI поддържа списъци на официални международни дизайнери, международни и 
международни кандидат корс дизайнери, назначени от съответния технически комитет 
след консултация със съответните НФ.  

2. Квалификациите, необходими за назначаване на официален международен, 
международен и международен кандидат корс дизайнер, са посочени в съответните 
спортни правила. 

3. НФ се задължават да изпращат на генералния секретар имената, квалификациите и 
гражданството на лицата, на възраст под шестдесет години (60), които се препоръчват да 
бъдат приети за първи път от съответния Технически комитет като Международни 
кандидат корс дизайнери съгласно изискванията, посочени в съответните спортни 
правила.  

4. Корс дизайнерът е отговорен пред техническия делегат - ако такъв е назначен - или пред 
председателя на Съдийската комисия, за определяне и измерване на паркура и за 
изграждане на всички препятствия.  

5. Корс дизайнерът трябва да докладва на техническия делегат - ако такъв е назначен - или 
на председателя на журито, когато той / тя е убеден, че паркурът е готов във всяко 
отношение.  

6.  Съдийската комисия не може да нареди състезанието да започне, докато техническият 
делегат или корс дизайнерът не съобщят, че паркурът е готов. След това Съдийската 
комисия е изцяло отговорно за провеждането на Състезанието.  

7.  Спортните правила на всяка съответна дисциплина могат да определят квалификациите, 
изисквани за корс дизайнерите, които да бъдат назначени на различни видове и 
категории международни събития и органите, от които те да бъдат назначавани.  

8. С изключение на назначенията по параграф 9 по-долу и освен ако спортните правила на 
съответната дисциплина не предвиждат друго, Корс дизайнер на международни събития 
се назначава от съответния НФ / ОК.  

9. Корс дизайнерите за финалите на FEI World Cup ™, FEI Световен шампионат на и 
Олимпийските игри се избират от списъка на FEI на корс дизайнерите и се назначават от 
съответния НФ / OК и съответния технически комитет. 

1. Назначенията се регулират от съответните Правила на дисциплината. 
2. FEI назначава корс дизайнера на Финалите на FEI World CupTM, финали на FEI Nations Cup 

TM, Световни и междуконтинентални шампионати, Регионални и Континентални игри, 
Младежки Олимпийски игри и Олимпийски игри, освен ако Правилата на съответната 
дисциплина и/ или правилникът на FEI за състезания по конен спорт на Олимпийските 
игри не предвиждат друго. 

3. Правилата на всяка дисциплина определят квалификациите, необходими за корс 
дизайнери в различни категории на Международни състезания. 
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Чл 151 Технически делегати чуждестранен съдия 

1. FEI поддържа списъци с технически делегати, назначени от съответния технически 
комитет след консултация със съответните НФ.  

2. Разпоредбите, отнасящи се до техническите делегати, са посочени в Спортните правила 
на съответните дисциплини 

1. Техническият делегат докладва на FEI и е отговорен за инспектирането на плацовете и 
трасетата ( ако е приложимо) и управление на резултатите, съоръженията, както и 
организацията и провеждането на международни състезания, в съответствие с Правилата 
и разпоредбите на FEI. След като председателят на Съдийската комисия е в юрисдикция, 
Техническият делегат контролира техническият аспект на Състезанието и докладва на 
председателя на Съдийската комисия. 

2. Помощник техническия делегат, ако бъде назначен, помага на техническия делегат на 
Международни състезания, като поема конкретни дейности по планирането. 

3. Националните федерации изпращат на FEI имената, квалификацията  и националността 
на лицата, които са упълномощени да изпълняват финкциите и изискванията, определени 
в системата за обучение за всяка дисциплина. 

4. Има до четири (4) нива на Технически делегати, освен ако Правилата на дисциплината не 
предвиждат друго. 

5. Технически делегати от кое да е ниво не могат да попълват назначения на по – високо 
ниво, от това посочено в ОП или съответните Правила на дисциплината. 

6. От Техническия делегат се изисква да изпрати доклад до FEI след приключчване на 
Състезанието (Виж член 166.1.) 

7. Ако не бъде назначен Технически делегат, чуждестранният съдия на Състезанието, освен 
да съди на Състезанието, е отговорен за инспектирането на плацовете, трасетата ( ако е 
приложимо) и управление на резултатите, за да гарантира, че техническите съоръжения, 
организацията и провеждането на Състезанието са в съответствие  правилата и наредбите 
на FEI. 

8. Чуждестранният съдия има правомощията да тълкува устава, ОП и Правилата на 
дисциплината и да гарантира, че те се прилагат. 

9. Чуждестранният съдия трябва да изпрати доклад до FEI след приключване на 
Състезанието (Виж член 166.1) 

Чл 152 Назначаване на технически делегат и Чуждестранен съдия 

1.  Назначаването на технически делегат за CI и CIO не е задължително, освен ако не е 
посочено друго в параграф 3 по-долу или в съответните Спортни правила, но 
чуждестранният съдия може да действа като технически делегат, ако OК го покани да 
направи това,  

2. Спортните правила на всяка дисциплина могат да предвиждат назначаването на 
технически делегат при различни видове и категории събития.  

3.  Освен ако спортните правила на съответната дисциплина не предвиждат друго, FEI, след 
консултация с Техническия комитет, назначава чуждестранни технически делегати, 
избрани от съответните списъци на FEI, за:  
(i)  Всички финали на Световната купа на FEI ™;  
(ii)  Всички FEI първенства;  
(iii) Всяка дисциплина на регионални и олимпийски игри 

1. Назначенията се регулират от съответните Правила на дисциплината. 
2. FEI назначава технически делегат за Финалите на FEI World CupTM, финали на FEI Nations 

Cup TM, Световни и междуконтинентални шампионати, Регионални и Континентални игри, 
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Младежки Олимпийски игри, Олимпийски игри и Параолимпийски игри, ако 
правилниците по съответните дисциплини не предвиждат друго. 

3. Правилата на дисциплината определят квалификациите, необходими за Технически 
делегат в различни категории Международни състезания. 

4. Чуждестранен съдия трябва да бъде назначен за определени Международни състезания 
съгласно Правилата на дисциплината. 
 
 

Чл 153 Ветеринарни делегати Ветеринари 

 
1.  Ветеринарните делегати се номинират от НФ и трябва да бъдат назначени според ВП.  
2.  Ветеринарната комисия одобрява назначенията, категоризира ветеринарните лекари 

според техния опит да работят в различните дисциплини и поддържа списъка на 
ветеринарите на събитията.  

3. НФ / ОК назначават чуждестранни ветеринарни делегати за CIO, регионални игри и 
континентални игри.  

4. FEI със съгласието на Техническия комитет назначава чуждестранни ветеринарни 
делегати за всички финали на FEI World Cup ™, първенства на FEI и олимпийски игри 

1. Ветеринарният лекар може да има различни функции и отговорности според 
Ветеринарният правилник. 

2. Националните федерации изпращат на FEI имената, квалификацията и националността на 
лицата, които са упълномощени да изпълняват функциите и изискванията, определени в 
системата за обучение на Ветеринарните лекари на FEI. 

3. Трябва да има четири (4) нива на официалните ветеринарни лекари. Необходимите 
квалификации за всяко ниво са посочени в системата за обучение на ветеринарните 
лекари от FEI. 

4. Официалните ветеринарни лекари на кое да е ниво не могат да бъдат назначавани на по 
– високо ниво, от това кое посочено във ветеринарният правилник. 

5. Официалните ветернирани лекари трябва да изпратят доклад до FEI за състезанията и 
организацията на състезанието като цяло, както е посочено във Ветеринарният 
правилник. 
 

Чл 154 Стюарди Назначаване на Ветеринарни лекари 

1.  ОК на всички международни събития трябва да назначат главен стюард и подходящ брой 
стюарди под ръководството на главния стюард, носещи отличителна идентификация като 
значки, ленти за ръце, елеци и т.н., с пълна свобода на достъп до всички споменати в 
параграф 3 по-долу.  

2. ОК са отговорни за всички административни въпроси, свързани с назначаването на главен 
стюард и стюарди.  

3. По време на цялото Събитие във всяка част на конюшнята, в зоните за упражнения и 
тренирока, collecting rings и всички други зони, контролирани от OК, Главният стюард и 
стюардите, които служат с него / нея на събитието:  
(i) подпомагат състезателите при провеждането на разумни тренировки;  
(ii)  да се намесят навреме, за да се предотврати злоупотреба с Кон от състезатели, 
конегледачи, собственици или други лица;  
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(iii)  да се намеси, за да предотврати всяко нарушение на устава, Общия правилник или 
спортните правила или на общите принципи на поведение, справедливост и приети 
стандарти за спорт;  
(iv)  да бъдат запознати и да подпомагат процедурите за контрол на допинга и 
лекарствата.  

4.  Един стюард трябва да дежури на  collecting rings, когато се използва.  
5.  Всички нередности трябва да бъдат докладвани незабавно от главния стюард на 

председателя на Съдийската комисия.  
6. Главният стюард е длъжен да изпрати доклад до генералния секретар за управлението на 

Събитието като цяло и за всеки инцидент, възникнал по време на това Събитие. Копие на 
доклада трябва да бъде предоставено на техническия делегат, на NF и на OК на събитието.  

7. Главният стюард трябва да е човек с опит в конния спорт, особено в дисциплината на 
събитието, където той / тя е назначен да служи. Той трябва да говори поне един (1) 
официален език на FEI. Името на назначения главен стюард трябва да бъде публикувано 
в графика и в програмата на Събитието.  

8. FEI поддържа списък на всички квалифицирани FEI стюарди, които са били препоръчани 
от техните НФ и приети от съответния технически комитет. Главните стюарди трябва да 
бъдат избрани от подходящия списък на FEI Стюарди. 

9. Квалификациите за FEI Стюард са посочени в Спортните правила на всяка дисциплина или 
в ръководството на FEI Стюардите.  

10.  НФ трябва да назначат генерален стюард, за да поддържат комуникация с FEI по 
въпросите на стюардстването. FEI поддържа списък на всички Stewards General.  

11. Генералният стюард трябва:  
(i) да присъства на семинар на FEI за Steward Generals;  
(ii) да ръководи и контролира управлението на всички международни събития, 
организирани в неговата страна.  

12.  Стюардите са официални лица. 
1. Назначенията на ветеринарните лекари се регулира от Ветеринарният правилник. 
2. FEI назначавачуждестранни ветеринарни делегати за Финалите на FEI World CupTM, 

финали на FEI Nations Cup TM, Световни и междуконтинентални шампионати, Регионални 
и Континентални игри, Младежки Олимпийски игри, Олимпийски игри и Параолимпийски 
игри. 

 
 

Чл 155 Статут и отговорност на официалните лица 

 
1. Квалификацията и изискванията, които трябва да бъдат изпълнени като официално лице 

на FEI на съответните нива, са посочени в съответните Спортни правила и свързаните с тях 
образователни системи.  

2.1. Всички официални лица, действащи на или във връзка с международно събитие, действат 
от името на FEI и следователно не носят финансова или друга отговорност за действия, 
бездействия или решения, предприети добросъвестно във връзка със техните 
задължения.  

3.2. Официално лице се администрира от НФ на неговата страна на гражданство или 
местожителство. Ако официалното лице се управлява от държавата по местоживеене, НФ 
на неговата страна на гражданство трябва да одобри. В случай, че официалното лице е и 
регистриран състезател, той може да бъде администриран само от НФ, където е 
регистриран като състезател.  
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4.3. Длъжностно лице може да бъде администрирано само от една НФ. Официално лице, 
притежаващо множество гражданства, трябва да избере със заинтересованата НФ и 
одобрение на FEI коя от неговите НФ по гражданство ще бъде неговият / нейният 
управляваща НФ.  
4.3.1.  Всяка промяна в администрирането на НФ подлежи на предварително одобрение 
от FEI и съответните НФ.  
4.3.2. При специални ситуации определянето на управляващата НФ ще се извършва от FEI 
със съгласието на официалното лице и съответните НФ. 

5.4. Всички официални лица на FEI приемат и потвърждават, че ще предоставят своите данни 
за контакт на FEI и че такива подробности могат да бъдат споделени със съответните трети 
страни, заинтересовани страни и организации на FEI, като OК на FEI събития или 
национални федерации.  

6.5.  В контекста на залагания, официалните лица не трябва по никакъв начин да нарушават 
принципа на честната игра, да показват не спортно поведение или да се опитват да 
повлияят на резултата от състезанието по начин, противоречащ на спортната етика. Всяко 
нарушение на горното ще бъде предмет на глави VII и VIII от Общите правила и глава X от 
устава.  

7.6.  Официалното лице няма право да участва в международно събитие или национално 
събитие (и затова не може да бъде поканено или номинирано за участие в такова 
събитие), ако е участвало, през шестте (6) месеца преди първия ден на въпросното 
международно събитие или национално събитие, в несанкционирано събитие.  

8.7.  За целите на член 155.7 „Несанкционирано събитие“ е събитие и / или състезание, което 
не се публикува в официалния календар, нито е разрешено от НФ и / или национално 
събитие, разрешено или организирано от НФ, което е спряно от FEI. Моля, вижте и 
Приложение J за обосновката на разпоредбите за несанкционирани събития.  

9.8.  FEI може да прилага член 155.7 само ако FEI е или 
(i) уведоми официалните лица и техните съответни НФ за състезанието (ията) или 

събитието (ията), които се считат за несанкционирано събитие (я) и / или  
(ii) публикува на уебсайта на FEI списъка на такива несанкционирани събития (и), така че 

официалните лица и техните съответни НФ са уведомени, че такова уведомление / 
публикуване ще се случи не по-късно от седем (7) дни преди съответното (ите) 
състезание (я) или събитие (и) ).  

10.9.  Когато след това се твърди от FEI, че официано лице е участвало в несанкционирано 
събитие, FEI уведомява съответното официално лице за предполагаемото участие в 
несанкционирано събитие и предоставя на такова официално лице възможност да 
бъде изслушано в писмена или устна форма ,  

11.10.  Всяко решение на генералния секретар на FEI да приложи член 155.7 може да се 
обжалва пред Трибунала на FEI в съответствие с член 162.5 от Общите правила на FEI 
и вътрешните правила на Трибунала на FEI.  

12.11.  Вместо да прилага санкциите, предвидени в член 155.7, FEI може да издаде: 
 (i)  откриване на „без вина“, когато: 
  а) официалното лице е участвало в събитие, което очевидно би било 

санкционирано от FEI или НФ, но за административна грешка от организатора на 
несанкционираното събитие; или 

  б) съществуват изключителни обстоятелства; или 
(ii) „Предупреждение“ при обстоятелства, при които официалното лице е разумно 

осъзнало, че събитието не е санкционирано (и няма предположение за 
административна грешка от страна на организатора), но е доказало, че събитието 
в противен случай се придържа към целите на FEI, тъй като посочени в Приложение 
J. 
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132. Официалните лица са обвързани от всички Правила и разпоредби на FEI, докато служат и 
/ или представляват FEI, и по-специално от Кодекса за поведение на официалните лица 
на FEI, Етичния кодекс и политиката на конфликт на интереси и Кодекса за поведение на 
FEI за благосъстоянието на коня 

 

ГЛАВА VIII. ПРАВНА СИСТЕМА 

ЧЛЕН 156 Въведение 

Преглед 
156.1  Правната система предвижда следното: 

a) Правните правомощия и отговорности на официалните лица и органите назначени 
съгласно Устава, ОП и Спортните правилници; 

b) Скала на санкциите; 
c) Процедура за подаване на жалба срещу действия или поведение на лица или органи 

под юрисдикцията на FEI; 
d) Процес на обжалване пред по-висш органи срещу взети решения или санкции, 

наложени от всяко лице или орган действащи съгласно Устава, ГР или Спортните 
правилници.  

Обхват 
 
156.2. Всички Състезатели, собственици, помощен персонал, акредитирани лица на 

Състезанието и всяко друго лице, което участва или се възползва от дейностите на 
FEI, приемат тази Правна система и механизмите за разрешаване на спорове (които 
включват обжалване пред Спортният Арбитражен съд,  като окончателен и 
задължителен арбитраж), като условие предшестващо участието в дейности на FEI 
и/ или получаването на каквато и да е полза от дейностите на FEI 

 

ЧЛЕН 157 Давност 

157.1 Съществува давност на наказателното преследване на FEI, което изтича след: 
a) една (1) година за нарушения, извършени на терена или в непосредствена близост 

до него; 
b) пет (5) години за всички други провинения 
c) десет (10) години за допинг провинения; 
d) Уговаряне на състезания, подкуп и корупция, и провинения, попадащи в обхвата на 

политиката на FEI за защита от насилие и тормоз, не подлежат на давност. 
Давността за нарушение на ADRHA и правилата на EADCM са посочени в съответните 

правилници. 

ЧЛЕН 158 Съдийска комисия – Задължения по Правната система 

158.1 Съдийската комисия разглежда всички жалби по смисъла на член 161, при условие 
че те се отнасят до обстоятелства, възникнали по време или са в пряка връзка с 
даденото Състезание , и са възникнали в периода на Състезанието. 

158.2 Съдийската комисия носи отговорност за подписването на крайния/те резултат/ и от 
съответните изпитания, освен ако в правилата по дисциплината не е написано друго. 
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158.3 Съдийската комисия трябва да е на разположение през целият период на 
Състезанието. 

158.4 Съдийската комисия може да налага следните санкции: 
a) Предупреждение; 
b) Жълта предупредителна карта; 
c) Глоба в максимален размер от 2000 CHF; 
d) Елиминиране и/или дисквалификация на Състезател(и) и/или кон(коне) от 

изпитание(я) на Състезанието. 

ЧЛЕН 159 FEI Трибунал 

159.1 Юрисдикцията на трибунала на FEI е определена в Устава (виж чл. 38). 
159.2 Трибуналът на FEI може да налага следните санкции или, където това е приложимо,  

да делегира правомощия на Генералният секретар на FEI и/или на правният отдел 
на FEI: 

a) Предупреждение; 
b) Глоба, взимайки предвид насоките за налагане на глоби или плащане на правни 

разходи на FEI; 
c) Дисквалификация на Състезател(и) и/или кон(коне) от изпитания на състезанията. 
d) Суспендиране на някой за даден период от време; 
e) Суспендиране на лица и коне за какъвто и да е период до суспендиране до живот; 
f) Временно суспендиране или други временни мерки за облекчаване или 

консервативни мерки, каквито сметне за необходими до окончателното определяне 
на обстоятелствата. 

159.3  Всички жалби до Трибунала на FEI трябва да бъдат придружени от депозит в размер 
на еквивалента на 500 CHF. 

159.4 Решенията на Трибунала могат да включват покриване на разходи от губещата 
страна прилагайки насоките за налагане на глоби или плащане на правни разходи 
на FEI 

159.5 Всяко лице, което не е платило разходите или глобите наложени от Трибунала на FEI 
или Централното управление на FEI, и/ или суми дължими на FEI (като например 
съдебни разходи пред трибунала на FEI и/ или CAS, таксите по B проба и други) или 
не е спазил изискванията за погасяване/ връщане на парични награди/ награди на 
ОК  до трийсет (30) дни от получаването на искането за плащане/ погасяване/ 
връщане, автоматично ще бъде суспендирано докато съответната сума не бъде 
изплатена/ погасена/ върната изцяло. 

 

ЧЛЕН 160 Спортен Арбитражен Съд (CАС)  

160.1 САС има правомощията да налага същите санкции като Трибунала на FEI. 
160.2 САС може да наложи по-строги санкции от наложените на първа инстанция, при 

условие, че те са в границите на наказателната юрисдикция на органа, от който е 
подадена жалбата до САС. 

 

ЧЛЕН 161 Жалби 

Основни принципи 
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161.1.  Жалби могат да бъдат подадени срещу всяко лице или организация участващи в 
каквото и да е качество в международно Състезание или по друг начин да подлежат 
под юрисдикцията на FEI, включително поради неспазване на Устава, ОП или 
Спортни правила или нарушаване на общите принципи на поведение, 
справедливост или приети стандарти за спортсменство, които се случват по време 
на или във връзка с международно Състезание, или в случай на злоупотреба и 
малтретиране на кон, по всяко друго време. 

 
Решения, не подлежащи на обжалване 
 
161.2  Не може да се подава жалба срещу: 

a) Решения на Съдийската комисия, произтичащи от полето на изява, които са 
окончателни и задължителни, като, но не само: 
i. Където решението се основава на фактическо наблюдение на изпълнението по 

време на Състезание  или присъждане на оценки за изпълнение; 
ii. Дали е съборено препятствие; дали е неподчинение на коня; дали е отбив  или 

събаряне на препятствие по време на скок 
iii. Дали Състезател  или кон е паднал 
iv. Дали или не кон обикаля в комбинация или при спиране или отбив 
v. Времето на манша 

vi. Дали или не препятствие е прескочено в рамките на времето на манша; и/или  
vii. Дали или не пътя на паркура е причина за наказание на Състезателя при спазване 

на приложимите Спортни правилници. 
b) Елиминиране или дисквалификация на кон по ветеринарни причини, включително 

неприемане на кон при ветеринарен преглед на коня, освен ако не е посочено 
друго; 

c) Елиминиране или дисквалификация на Състезател по медицински причини/ годност 
да се състезава; 

d) Налагане на предупреждение без допълнителни санкции или на жълта 
предупредителна карта, предупреждение във всестранната езда или карта за 
недопустимо поведение.  

 
Краен срок за подаване на жалба и статут на решенията 
 
161.3 За да бъде валидно подадена жалба, трябва да се спазват следните срокове, независимо 

дали лицето, подало жалбата е на мястото на съответното Състезание   или не: 
 

Жалба по отношение на  Приложим краен срок (т.е. не по-късно от) 
Годност за допускане на Състезател  
или кон за дадено изпитание или 
Състезание  

Тридесет (30) минути преди началото на 
съответното изпитание 

Състоянието на плаца Тридесет (30) минути преди началото на 
съответното изпитание 

Препятствие, скица на паркура или 
дължината на паркура при Състезания 
по прескачане на препятствия или 
фазата на препятствията при 
състезания по Впрягове (Драйвинг) 

Петнадесет (15) минути преди старта на 
изпитанието 

Препятствия от всестранната езда или 
трасето по всестранна езда или трасето 

18:00 (местно време) в деня преди 
започване на съответното изпитание 
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по бягане или препятствие от 
Драйвинга, или трасето по 
Издръжливост 
Нередности или инциденти по време 
на Състезание  

Тридесет (30) минути след обявяване на 
резултатите от съответното изпитание 

Резултатите от изпитанието Тридесет (30) минути след обявяване на 
резултатите от съответното изпитание 

При съмнение относно процедурите 
следвани при прилагането или 
прилагането на някое правило на FEI  

Тридесет (30) минути след уведомлението 
за процедурите по прилагането или 
прилагането на въпросното правило 

 
Право на подаване на жалби 
 
161.4 Жалби могат да се подават само от: 

• FEI; 
• Президенти или Генерални секретари на НФ; 
• Официални лица; 
• Шеф екипа или, ако няма шеф екип, отговорното лице  или Ветеринарния лекар на 

отбора отговорен за конете, участващи в Състезанието. 
161.5 Жалби касаещи малтретиране на конете могат да се подават от всяко лице или 

орган. Виж чл. 142 Малтретиране на коне 
 
Процедура за подаване на жалба 
 
161.6 Всички жалби трябва да са в писмена форма, подписани от упълномощено лице по 

смисъла на чл. 161.4 и трябва да бъдат придружени от доказателствен материал, 
включително имената на свидетели (ако има такива). 

161.7  Жалбите на Съдийската комисия се представят в рамките на приложимият срок на 
президента на Съдийската комисия, или на който и да е член на Съдийската комисия, 
ако президента не е на разположение, заедно с необходимият депозит. 

 
Депозит 
 
161.7  Депозит в размер на 150 швейцарски франка( или еквивалента в местната валута) 

трябва да бъде платен на място, за да може Съдийската комисия да има 
юрисдикцията за разглеждане на жалбата. 

161.8 Не се изисква депозит за жалби, касаещи малтретиране на кон от какъвто и да е 
характер 

161.9  Ако жалбата е уважена, депозитът ще бъде възстановен. 
161.10  Ако жалбата бъде отхвърлена, депозитът няма да бъде възстановен. 
 
Разглеждане на жалбата от Съдийската комисия 
 
161.11  Преди да вземе решение за всяка жалба, Съдийската комисия трябва: 
 - да се увери, че има юрисдикция или не ( виж чл. 161.14 по долу) 
 - да проучи наличните доказателства, било то писмени или устни; 
 - да изслуша всички заинтересовани страни, когато е приложимо, съгласно 

правилата ( при условие, че са налице) 
 - взема предвид всички важни материали и във всички случаи се опитва да вземе 

справедливо и безпристрастно решение. 
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161.12 При жалби, включващи ветеринарни въпроси по време на Състезание, президента 

на ветеринарната комисия или ветеринарният делегат на Състезанието може да 
даде съвети на Съдийската комисия. 

161.13 Съдийската комисия може да поиска съветите и съдействието на представител на 
FEI, за да гарантира спазването на правилните процедури на обжалването, посочени 
в настоящия член 163. 

 
Юрисдикция 
 
161.14  Когато една от страните твърди, че Съдийската комисия няма юрисдикция и/ или 

самата Съдийска комисия поставя под въпрос своята юрисдикция, Съдийската 
комисия трябва да вземе предвид аргументите за и против юрисдикция и да вземе 
решение за юрисдикцията преди разглеждане на жалбата. Ако Съдийската комисия 
реши, че няма юрисдикцията, то тя няма да продължи да разглежда или да 
коментира по същество жалбата. 

 
Използване на видео доказателства 
 
161.15  Използването на цялата налична техническа помощ, включително, но не само, 

официални видеозаписи (официален видеозапис се счита за запис, направен от 
излъчваща мрежа или видеокомпания, наета от OК, освен когато не е посочено 
друго в съответните Спортни правилници) е разрешено да подпомагат служителите 
при изпълнение на техните задължения съгласно правилата на FEI. 

161.16  За да бъде приет видеозапис съгласно Правилата на FEI за целите на обжалването, 
той трябва да бъде представен в рамките на необходимия период, както е посочено 
в член 161.3 по-горе. 

161.17 Ако Съдийската комисия разчита на видео доказателства, за да промени резултата 
от всяко изпитание след оповестяването на резултатите, такъв видеозапис трябва да 
съдържа неопровержими доказателства, че първоначалното решение или решения 
са били неправилни. Използването на видео винаги трябва да е в границите на 
приложимите правила и никога не трябва чрез използването му да се променят 
правилата, които са в сила в настоящия момент. 

 
Съобщаване на решение 
 
161.18  Когато е възможно, заинтересованите страни трябва да бъдат уведомени писмено 

за взетите решения. 
 
Обжалване 
 
161.19  Решенията на Съдийската комисия, произтичащи от подаване на жалба, могат да 

бъдат обжалвани пред Трибунала на FEI съгласно процедурата, предвидена в член 
162.3. Решенията, обхванати от член 161.2, са окончателни и не могат да бъдат 
обжалвани пред Трибунала на FEI. 

 

ЧЛЕН 162 Обжалване 

Основни принципи 
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162.1 Обжалване може да се подаде от всяко основателно заинтересовано лице или 

организация срещу всяко решение взето от всяко упълномощено лице или орган 
съгласно Устава, ОП или Спортните правилници, при условие че е допустимо (виж 
член 162.2 по-долу) 

a) С Трибунала на FEI Срещу решения на Съдийската комисия или друго лице или орган. 
b) Със САС на FEI срещу решения на Трибунала на FEI. Лицето или органа, който подава 

това обжалване, уведомява правният отдел на FEI. 
 

Допускане за обжалване 
 
162.2  Обжалване не е допустимо: 

a) Срещу решения на Съдийската комисия в случаите обхванати от чл. 161.2 
b) Срещу решения, взети от Трибунала на FEI по жалби, произтичащи от решения на 

Съдийската комисия. 
 
Процес за подаване на жалба срещу решение на Съдийската комисия 
 
162.3 Обжалването пред Трибунала на FEI срещу решение на Съдийската комисия, 

произтичащо от подаване на жалба, трябва да бъде в писмено, подписано и 
придружено от доказателства в писмена форма или от присъствието на един или 
повече свидетели трябва да се подаде до Трибунала на FEI не по-късно от 
четиринадесет (14) дни след приключване на Състезание то. 

162.4  Депозита в размер на 500 CHF (еквивалент в местна валута) трябва да бъде платен, 
за да се допусне обжалването. 

 
Процедура за подаване на жалба срещу други решения на FEI 
 
162.5  Обжалването до Трибунала на FEI срещу други решения на FEI (т.е. различно от 

обжалване на решение, произтичащо от подаване на жалба) трябва да бъде 
изпратено до Трибунала на FEI (fei.tribunal@fei.org) и подписано от жалбоподателя 
или от негов упълномощен представител и придружено от писмени доказателства 
или от присъствието на един или повече свидетели на определеното заседание и 
трябва да се свърже с Трибунала на FEI в рамките на двадесет и един (21) дни от 
датата, на която уведомление за предишно решение е изпратено. 

162.6  Депозит към FEI е еквивалент на 500 CHF трябва да бъде платен, за да бъде 
обжалването да бъде допуснато за разглеждане. 

 
 
Процедура за подаване на жалба до САС 
 
162.7  Обжалванията пред САС заедно с придружаващите документи трябва да бъдат 

изпратени до секретариата на САС в съответствие с процедурните правила на 
Арбитражния кодекс на САС, така че да се достигне до САС в рамките на двадесет и 
един (21) дни от датата, на която уведомление за решението на Трибунала на FEI е 
изпратено до Националната федерация на отговорните лица. 

162.8  Повторните жалби и други последващи жалби от всеки ответник, посочен в случаи, 
заведени до САС съгласно Правилата и регламентите на FEI, са специално 
разрешени. Всяка страна с право на обжалване пред САС трябва да подаде насрещна 
или последваща жалба най-късно със своя отговор. 

mailto:fei.tribunal@fei.org


 56 

 

ЧЛЕН 163 Дисциплинарни Производства 

 
163.1  FEI може по свое усмотрение да образува дисциплинарно производство срещу лице 

или лица за всяко предполагаемо нарушение на правилата и правилата на FEI и / или 
някое от нарушенията, изброени в член 164.12 (Провинения) по-долу. 

163.2  Като общ принцип всички дисциплинарни производства, свързани с несъществени 
провинения, ще бъдат образувани от FEI като „иск“ пред Трибунала на FEI в 
съответствие с вътрешните правила на Трибунала на FEI. 

163.3  Провинението се счита за „несъществено“, ако FEI, след като извърши оценка на 
фактите и съответните доказателства, прецени, че някоя от следните санкции или 
всяка комбинация от тези санкции би била подходяща предвид обстоятелствата: 

a) официално предупреждение; 
b) Глоба, която не надвишава 2 000 CHF; 
c) временно суспендиране; 
d) Суспендиране, което не надвишава 3 (три) месеца; 
e) понижаване на официално лице (след консултация с директора на официалните 

лица на FEI и съответния директор на дисциплината на FEI), 
f) отстраняване на официално лице от конкретно Състезание  (след консултация с 

директора на официалните лица на FEI и съответния директор на дисциплината на 
FEI), 

(обобщено „Санкции за несъществени провинения“). 
 
Административно дисциплинарно производство 
 
163.4  Несъществените провинения се водят по процедурата, посочена по-долу 

("Административно дисциплинарно производство") 
163.5  Когато дадено лице е обвинено в извършване на несъществено провинение, FEI ще 

го уведоми чрез „Известие за обвинение за несъществено провинение“, като 
посочва следната информация 

а)  всички подробности свързани с несъщественото провинение; 
б)  Санкция (и) за несъществено провинение, предложена от FEI; 
в)  Информация за това как да изберем, случаят да бъде разгледан по процедура за  

Административно дисциплинарно производство. 
 

163.6 Обвиняемият може или  
a) да признае провинението и да приеме предложената санкция за несъществено 

провинение; или 
b) да отрече обвинението и да избере случаят да бъде разгледан по процедура на  

Административно дисциплинарно производство, като потвърдят това писмено в 
правният отдел на FEI не по-късно от четиринадесет (14) дни след получаването на 
известие за обвинение за несъществено провинение. FEI може да удължи този срок. 

 
163.7  Ако обвиняемият не представи горепосоченото потвърждение в рамките на 

приложимия срок или уведоми по друг начин FEI, че не желае случаят му да бъде 
разгледан по процедура за  Административно дисциплинарно производство, FEI ще 
предаде делото на Трибунала на FEI за произнасяне, в съответствие с вътрешните 
разпоредби на Трибунала на FEI. След като случаят бъде предаден на Трибунала на 
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FEI, провинението вече не се счита за „Несъществено“. Ако след дисциплинарното 
производство пред трибунала на FEI, трибуналът на FEI потвърди обвинението и 
установи, че обвиняемият е извършил въпросното провинение, съдът на FEI налага 
санкция/ санкции, по-високи от предвидените в списъка на санкциите за 
несъществени провинения. 

163.8  Когато дадено лице реши случаят му да бъде разгледан по реда на административно 
дисциплинарното производство, на него му се дава право да бъде изслушано (чрез 
видео или телеконференция) и/ или чрез писмено представяне преди на FEI да 
оповести решението си. 

 
163.9  След като обвиняемият упражни правото си да бъде изслушан (или когато се е 

отказал от това право), той ще бъде уведомен писмено за решението на FEI. 
Решенията по административно дисциплинарното производство ще се вземат от 
централата на FEI, действаща чрез правния отдел на FEI. 

163.10 Решение, издадено по реда на административно дисциплинарното производство, 
може да се обжалва пред Съда на FEI в съответствие с разпоредбите на член 165.2. 
В свързаното производство по обжалване, ако първоначалното решение на FEI бъде 
потвърдено и жалбата бъде отхвърлена, Трибуналът на FEI налага санкция / санкции, 
по-високи от предвидените в списъка на санкциите за несъществени провинения. 

163.11  Независимо от гореизложеното, в неотложни случаи FEI може да наложи незабавно 
временно суспендиране чрез известие за несъществено провинение. Временното 
суспендиране ще остане в сила до момента, в който Централното управление на FEI 
или Трибуналът на FEI (в зависимост от случая) не издаде своето решение или освен 
ако и до отмяна на временното суспендиране в съответствие с член 163.12 по-долу. 

163.12 Когато незабавно временно суспендиране е наложено чрез известие за 
несъществено провинение, суспендираното лице може да подаде молба до 
Трибунала на FEI за отмяна на временното суспендиране. 

 

ЧЛЕН 164 Санкции 

Видове санкции 
 
164.1  Санкцията\ санкциите, наложени и във всеки даден случай, може да се състои от 

някоя от санкциите, посочени в членове 164.2 - 164.10 по-долу. Нивото на санкцията 
се определя в съответствие с указанията, посочени в член 164.13 по-долу, и според 
обстоятелствата по случая. 

164.2  Предупреждение 
Устно или писмено предупреждение е подходящо в случаите на несъществени 
провинения, извършени неволно и без значителни последици. В дисциплината 
Всестранна езда, за определени нарушения на правилата може да бъде издадено 
Писмено предупреждение. Ако същото отговорно лице получи три писмени 
предупреждения в рамките на период от 2 години (двадесет и четири месеца), 
отговорното лице се суспендира автоматично за период от два (2) месеца след 
официално уведомление от или от името на генералния секретар на FEI. 

164.3 Жълта предупредителна карта 
a) Жълта предупредителна карта може да бъде издадена на отговорното лице от 

Президента на Съдийската комисия , Главният стюард или Техническият делегат по 
време на Състезание то при следните провинения: 

• малтретиране на кон 
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• Некоректно поведение от страна на отговорното лице и/или Некоректно 
поведение от член на техния антураж. За целите на този член под терминът 
„антураж“ се разбира родител, съпруг или партньор на отговорното лице, както и 
член на семейството, треньор, конегледач, отбор или друго лице пряко свързано 
със отговорното лице включително и собственика(собствениците) на коня 
(конете) на отговорното лице. 

• Неспазване на приложимите правила за дисциплината. 
• Неспазване на правилата за защитните каски 

b) Жълтата предупредителна карта може да бъде връчена на ръка или по друг 
подходящ начин. Ако след положени необходими усиля, отговорното лице не може 
да бъде уведомено по време на Състезание то, че е получило жълта 
предупредителна карта, отговорното лице трябва да бъде уведомено писмено в 
рамките на четиринадесет (14) дни след Състезание то. 

c) Жълта предупредителна карта може да бъде дадена в допълнение към всяка друга 
санкция, която може да бъде издадена в съответствие с тези ОП и/ или в 
съответствие с правилата на дисциплината. 

d) Ако същото отговорно лице получи една (1) или повече жълти предупредителни 
карти на същото или друго международно Състезание  в рамките на една година от 
получаването на първата жълта предупредителна карта, Отговорното лице 
автоматично се суспендира за период от два (2) месеца след официално 
уведомление от или от името на Генералният секретар на FEI 

 
164.4.  Карта за Некоректно поведение 

a) В дисциплината Издръжливост президента на Съдийската комисия, главният стюард 
или Техническият делегат може да издаде Карта за Некоректно поведение на 
Състезател  или треньор. Карта за Некоректно поведение ще носи 100 наказателни 
точки, Дисквалификация и суспендиране за два (2) месеца. 

164.5  Глоби 
a) Глобата е подходяща в случаите, когато обвиняемият е действал по небрежност. 
b) Всички глоби, наложени съгласно правната система, се дължат на FEI. Те не трябва 

да бъдат изплащани на OC или на друг организация, но при получаване на искане 
трябва да бъдат изплатени на FEI. 

c) Когато глоба е наложена на физическо лице, FEI може да издаде съответната 
фактура или на: 

- Националната федерация към която се води физическото лице, и е отговорност 
на съответната Национална федерация да се увери, че плащането на глобата  ще 
се извърши в съответния срок; или 
- директно на физическото лице. 

d) Всяко лице, което не е платило глобата в рамките на тридесет (30) дни от получаване 
на искането за плащане, автоматично ще бъде суспендирано докато глобата не бъде 
изплатена напълно. Ако глобите не бъдат платени в рамките на деветдесет (90) дни 
от датата на налагане на глобата, в края на всеки месец автоматично се начислява 
лихва в размер на 10% от сумата. Ако глобите са платени на ОК по невнимание или 
на друго лице, тези плащания трябва да бъдат прехвърлени на FEI. 

164.6 Дисквалификация 
a) Дисквалификацията е подходяща, когато е посочена в Устава, ОП или спортните 

правилници, или ако обстоятелствата изискват незабавно действие. 
Дисквалификацията от изпитание или Състезание  може да бъде наложена със задна 
дата. 
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b) Дисквалификацията от изпитание означава, че Състезател  и/ или кон(е) – дори и да 
променят собствеността, са премахнати от стартовият лист и класирането, 
включително и се отнемат спечелените парични награди в съответното изпитание. 

c) Дисквалификацията от Състезание  означава, че Състезател  и/ или кон(е) – дори и 
да променят собствеността – може да не участва в това Състезание и може да 
включва и ( в допълнение към това, което се предвижда в параграф 4.1.) отнемане 
на спечелени парични награди е предишни изпитания от това Състезание , когато е 
предвидено в Устава, ОП и спортните правилници. 
 

164.7 Суспендиране 
a) По време на периода на суспендиране на лицето, коня или организация, който е 

суспендиран, не може да участва в изпитания  или състезания като Състезател , кон 
или официално лице, или в организацията на състезания под юрисдикцията на FEI 
или всяко събитие, което е под юрисдикцията на Националната федерация в 
съответствие с Устава, или всяка дейност свързана с FEI (например курсове, 
заседания, Генерална асамблея и др.) 

b) Ако това е посочено във съответното Известие/решение, на лицето може да бъде 
забранено временно или за определен период от време да участва или да 
присъства, в каквото и да е качество, включително и като зрител, на всяко изпитание 
или Състезание , което е одобрено или организирано от FEI, или от която и да е 
Национална федерация. 

c) Суспендирането може да бъде временно или окончателно и може да бъде 
наложено при условия, каквито могат да наложат Трибуналът на FEI, Централата на 
FEI или Генералният секретар на FEI. В някои случаи временното или окончателното 
суспендиране може да бъде автоматично, съгласно Устава, ОП или спортните 
правилници. 

d) На основен принцип, суспендирането ще започне от дата на уведомяване за 
суспендиране. Въпреки това органът, който налага или прилага суспендирането, 
може да отложи началната дата на суспендирането, за да се гарантира 
ефективността му. 

164.8  Отстраняване на официално лице от Състезание  
164.9  Отстраняване на официално лице от списъка на официалните лица на FEI 
164.10  Понижаване на официално лице 
 
Санкции по правилата на EADCM и антидопинговите правила на FEI за Състезател и 
 
164.11  Независимо от друго, посочено в членове 164.1 – 164.10 по-горе, санкциите, 

предвидени в регламентите на EADCM и антидопинговите правила на FEI за 
Състезател ите, ще бъдат приложими случаите, попадащи в обхвата на такива 
правила и регламенти. 

 
Провинения 
 
164.12  В допълнение към нарушаването на специфични разпоредби на Правилата и 

регламентите на FEI, по- долу е списъка  на други провинения, които FEI може да 
санкционира: 

a) Некоректно поведение; 
b) Малтретиране на кон; 
c) Действия, определени като престъпни от националното/ швейцарското 

законодателство „Престъпни действия“ 
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d) Измами от всякакъв вид; 
e) Насилие 
f) Несъдействие при разследване, предприето от или от името на FEI 
g) Поведение, което води към уронване авторитета и репутацията на FEI и/или конния 

спорт т.е. поведение, което води до влошаване на общественото мнение за FEI и/ 
или конния спорт. 

h) Нарушаване на Етичния кодекс на FEI 
i) Нарушаване на Кодекса за поведение на FEI  
j) Нарушаване на политиката на FEI срещу насилие и тормоз. 

 
Общи принципи за санкциониране и таблица на санкциите 
 
164.13  При вземане на решение за санкциите, които да бъдат наложени и дали да се 

квалифицира въпросното провинение  като „нисък клас“, „среден клас“, “висок 
клас“ или „максимален клас“, органът, който налага санкцията трябва да вземе 
предвид следните фактори, заедно със всички други фактори свързани с 
провинението. 

a) Независимо дали действието или бездействието са довели до несправедливо 
предимство за нарушителя или Състезател я. 

b) Независимо дали действието или бездействието са довели до съществено 
неблагоприятно положение за всяко друго свързано лице или орган. 

c) Независимо дали действието или бездействието са били свързани с малтретиране 
на конете. 

d) Независимо дали д действието или бездействието са засегнали достойнството или 
почтеността на всяко лице, което се занимава със спорт. 

e) Независимо дали действието или бездействието включва измама, насилие или 
злоупотреба или подобни престъпни действия. 

f) Дали действието или бездействието е счетено за умишлено. 
 
164.14 Следващата таблица определя санкциите, които ще се прилагат за определени 

провинения, изброени в член 164.12 по-горе. Когато провинение не е посочено в 
таблицата по-долу, ще се прилага обща санкционираща власт и могат да бъдат 
наложени санкции в съответствие с настоящия член 164. 

 
Провинение Нисък клас Среден клас Висок клас Максимален 

клас 
Некоректно 
поведение 

2 месеца До 6 месеца До 1 година 2 години 
До 1500 CHF От 1500- 3000 

CHF 
От 3000 – 7000 
CHF 

10 000 CHF 

Малтретиране 
на кон 

3 месеца 3 месеца – 2 
години 

2 - 5 години До живот 

1500 CHF 2000 - 3000 
CHF 

5000 – 10 000 
CHF 

15 000 CHF 

Престъпни 
действия, 
Измама, 
Насилие 

1 месец 3 месеца – 2 
години 

2 – 5 години До живот 

1000- 1500 CHF 2000 – 3000 
CHF 

5000 – 7500 
CHF 

10 000 CHF 

1 месец До 6 месеца До 9 месеца 1 година 
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Отказ за 
сътрудничество 
при разследване 

До 1500 CHF 1500 – 3000 
CHF 

3000 – 7000 
CHF 

10 000 CHF 

Уронване 
авторитета и 
репутацията на 
FEI и/или конния 
спорт 

1 месец До 6 месеца до 9 месеца 1 година 
До 1500 CHF 1500 – 3000 

CHF 
3000 – 7000 
CHF 

10 000 CHF 

Нарушение на 
кодекса на FEI 
относно 
манипулирането 
на състезания 

Предупреждение 3 месеца – 2 
години 

До 5 години До живот 

1000 – 1500 CHF 2000 – 3000 
CHF 

5000 – 10000 
CHF 

15 000 CHF 

Нарушаване на 
политиката на 
FEI срещу 
малтретиране и 
тормоз 

Предупреждение 3 месеца – 2 
години 

2 години до 10 
години 

До живот 

1000- 1500 CHF 2000 – 3000 
CHF 

5000 – 10 000 
CHF 

15 000 CHF 

 
 

ЧЛЕН 165 – Влизане в сила на Решенията 

165.1  Решенията влизат в сила от датата на устно или писмено уведомяване на засегнатата 
страна или страни, доколкото такова уведомяване е възможно при тези 
обстоятелства. В противен случай решенията влизат в сила от датата, определена от 
органа или лицето, упълномощено да вземе решение. 

 

ЧЛЕН 166 – Доклади, Регистриране на Жалби и Наказания 

Доклади на официалните лица 
 
166.1  Официалните лица са задължени да изпращат доклад до съответния отдел на 

дисциплината или ветеринарният отдел в случай на ветеринарни доклади, при 
приключване на състезанията, в съответствие с този ОП и приложимите Спортни 
правилници. Въпросите, които пораждат Жалби трябва да бъдат включени в 
Докладите. 

166.2  Когато официалното лице не успее да изпрати доклада си в определеният срок без 
да има уважителна причина за това, официалното лице се санкционира от FEI, първо 
с предупреждение ( с копие до Националната му федерация), а след това със 
суспендиране до момента, в който докладът не бъде представен на FEI или друга 
санкция, която FEI счете за подходяща в дадените обстоятелства. 

 
Регистриране на Жалбите и санкции от официалните лица 
 
166.3   Чуждестранният съдия (Foreign Judge) (техническият делегат на Състезание то) 

трябва да включи в доклада си всички доклади и жалби, получени от Съдийската 
комисия , както и всички решения и санкции, наложени от Съдийската комисия по 
всички въпроси. 
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Регистриране от Централата на FEI 
 
166.4  Централата на FEI отговаря за 

a) Регистриране на получените Жълти предупредителни карти и уведомяване за всяко 
суспендиране със Жълта карта. 

b) Регистриране и вписване на решенията на Трибунала на FEI и САС 
c) Уведомяване на заинтересованите страни за взетите решения от съответните 

органи, включително и датата от която влизат в сила 
d) Публикуване на всички решения, които се считат за постановления, или които трябва 

да бъдат публикувани. 
e) Обработка на доклади от Състезания на официалните лица. 

 
 
ГЛАВА IX – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 

ЧЛЕН 167 – Правилник и Юрисдикция 

167.1.  Настоящите Общи правила на FEI действат в световен мащаб, като регулират 
условията за участие в състезания на международно ниво, провеждани по целия 
свят. Като такива, доколкото е възможно, тези Общи правила на FEI трябва да се 
тълкуват и прилагат по-скоро като независим и автономен текст, и то по начин, по 
който защитава и подобрява разпоредбите, определени във Въведението, а не 
позовавайки се на националните или местните закони. 

167.2  Настоящите Общи правила на FEI и всеки дебат, произтичащ от или във връзка с тях 
(включително всеки спор или иск, свързан с извъндоговорни задължения), се 
уреждат и тълкуват в съответствие с швейцарското законодателство. 

167.3  Всички спорове, искове или други въпроси, възникнали във връзка с настоящите 
Общи правила на FEI (включително всички извъндоговорни спорове или претенции), 
се решават в съответствие с механизмите за решаване на спорове, установени в 
Устава на FEI или Правилата и регулациите на FEI. 

 

ЧЛЕН 168 – Лични данни 

168.1  Всички лични данни, предоставени от Състезател и, треньори, отбори, шеф екипи, 
конегледачи, Национални Федерации, собственици и/или други лица участващи в 
Състезания съгласно настоящите Общи правила на FEI, ще бъдат обработвани в 
съответствие със  прилаганите закони за защита на личните данни. 
Всички лица обвързани с тези Общи правила на FEI, признават и се съгласяват, че 
личните данни се обработват от FEI с цел администриране на състезания, налагане 
на тези Общи правила ( и други правила и регулации на FEI) и запазвайки целостта 
на спорта. 
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ЧЛЕН 169 – Въпроси, които не са предвидени в този ОП 

169.1  Когато възникне въпрос, за който не е предвидена разпоредба в настоящите Общи 
правила на FEI или в другите правила и регулации на FEI, а) Съдийската комисия (ако 
въпросът възниква на място по време на Състезание ) и  b) Централата на FEI (ако 
въпросът се случва извън Състезание ) ще разгледат въпроса по начин, по който се 
защитават и подобряват разпоредбите, определени в член 100. 

ЧЛЕН 170 – Комуникации 

 
170.1  Всички съобщения, отправени от FEI (или някой от неговите представители) съгласно 

настоящите Общи правила на FEI, ще бъдат изпращани (по пощата, факс, имейл или 
по друг начин, по преценка на FEI) на: 

а)  въпросното пряко свързано физическо лице; или 
б)  Националната федерация, към която е свързано физическото лице (в този случай 

Националната федерация носи отговорност за предаването на съобщението на 
съответното (ите) лице(а)). 

170.2  Счита се, че едно лице е получило съобщението от FEI съгласно настоящият Общ 
правилник на FEI: 

а)  ако е изпратено по факс или имейл, в работен ден (или, ако не е изпратено в работен 
ден, в първия работен ден след деня, в който е изпратено); и 

б)  ако е изпратено по пощата на лицето и/ или Националната федерация, до три 
работни дни след деня, в който съобщението е публикувано. За целта „работен ден“ 
означава ден, в който банките са отворени за бизнес на територията на страната, в 
която физическото лице пребивава или се намира Националната федерация. 

170.3  Всички съобщения, изпратени до FEI съгласно настоящият Общ правилник на FEI, 
трябва да бъдат направени по имейл на: 

 
Federation Equestre Internationale 
FAO Legal Director 
HM King Hussein I Building 
Chemin de la Joliette 8 
1006 Lausanne 
Switzerland 
Email: info@fei.org 

 

ЧЛЕН 171 – Писмен отказ от иск и ограничаване на отговорността 

171.1  Във връзка с член 171.2, при регистриране във FEI, подаване на заявка и/ или участие 
във всяко Състезание  на FEI, всяко лице се отказва от предявяване на каквито и да 
е претенции и искове към своите изпълнители, администратори, персонални 
представители, включително и минали, настоящи и бъдещи искове срещу който и 
да е от FEI (и представителите му), към която и да е Национална Федерация, ОК, FEI 
и спонсори на FEI и към които и да е други търговски партньори на FEI или FEI 
състезания, за всякакъв вид наранявания, загуби и щети възникнали по времена 
пътуване до и/ или по време на всяко участие във Състезание  на FEI. 

171.2  FEI не носи отговорност пред физически или юридически лица за загуби възникнали 
в резултат на забавено, анулирано или разсрочено изпитание и/или Състезание. 
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171.3  Този член не изключва и не ограничава отговорността на FEI, и на който и да е ОК, 
FEI и спонсори на FEI и към които и да е други търговски партньори на FEI 

i. За причинена смърт или телесна повреда поради тяхната (съответната) небрежност 
ii. За измама 

iii. Доколкото такова изключване или ограничение не е разрешено от приложимото 
законодателство 

 

Член 172 – Ограничителни клаузи 

172.1  При произнасяне на решение на компетентен организацияче която и да е 
разпоредба в регламентите и правилата на FEI е невалидна или неприложима, това 
не трябва да засяга правната приложимост на съответното правило и регламент на 
FEI като цяло. Вместо това, таква разпоредба трябва да се замени от FEI с валидна и 
приложима такава, която е най близо до заменената. 

 

Член 173 – Изменения 

173.1  Настоящият Общ Правилник на FEI може да се изменя, както е посочено в Устава на 
FEI. Следователно, никое физическо или юридическо лице няма право или законно 
основание за това съгласно настоящият Общ Правилник на FEI във връзка с бъдещи 
Състезания. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ДЕФИНИЦИИ 

 
Малтретиране на кон – Действие или бездействие, което води до или може да доведе до 

причиняване на болка или излишен дискомфорт на Кон, което включва, но не се 
ограничава до изброените: 

- Прекомерна употреба на нагайка или да бие Коня 
- Да използва каквото и да е електрошоково устройство върху Коня 
- Прекомерна употреба на шпори 
- Цукане на Коня е устата с трензелата или каквото и да е друго устройство 
- Да се състезава със изтощен, куц или контузен Кон 
- Да „наказва“ Коня 
- Да прави чувствителна или безчувствена, която и да е част от Коня 
- Да остави Коня без храна, вода или адекватна тренировка 
- Да използва каквото и да е устройство или оборудване, което причинява 

прекомерна болка при събаряне на препятствие. 
 
Пълнолетен Състезател  – Състезател , който има навършени 18 год. или по -възрастен 
Състезател  – всяко лице, което участва във FEI Състезание , което включва, но не се ограничава 

до ездач, до човек, който кордира, водач или този, който играе волтижировка.  
Състезател  живеещ извън своята държава по националност – Състезател , който прекарва 

повече от 6 (шест) месеца в чужда държава (приемна държава) 
Карибски острови: Ангила, Антигуа, Аруба, Бахамски острови, Барбадос, Британски 

Вирджински острови, Кайманови острови, Куба, Доминиканска република, Гренада, 
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Гваделупа, Хаити, Ямайка, Мартиника, Монтсеррат, Холандски Антили, Пуерто Рико, 
Сейнт Бартелеми, Сент Китс и -Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Мартин, Сейнт Винсент и 
Гренадини, Тринидад и Тобаго, Острови Търкс и Кайкос, САЩ Вирджински острови 

Категория: Определена група от Състезател и, за които се организира Събитието или 
Състезание то. 

Централна Америка: Седемте държави Белиз, Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, 
Никарагуа и Панама 

Шампионат (CH): Събитие за всяка дисциплина и организирано от НФ за Състезател и от добре 
дефиниран географски район. Виж член 104. 

Деца: Категория Състезател и, които могат да участват в състезания на FEI „Деца“. Включването 
на Състезател ите в тази категория става от годината, в която те навършат дванадесет 
(12) години, до края на годината, когато навършат четиринадесет (14) години. 

Изпитание: отнася се до всеки отделен клас, в който Състезател ите са класирани по ред на 
постиженията си, за които могат да се спечелят награди. 

Континент (и): FEI следва същите континентални групи, както Международният Олимпийски 
комитет (МОК). 

Дисциплина: Всяка дисциплина по конен спорт, одобрена от Генералната асамблея, като 
обездка, прескачане на препятствия, всестранна езда, Впрягове (драйвинг), 
издръжливост, Волтижировка, Рейнинг, както и всички дисциплини за хора с 
увреждания. 

Дисквалификация: Освен, ако в спортните правилници не е предвидено друго, 
дисквалификацията означава, че Състезател  и/ или Кон(е) са  дисквалифицирани от 
въпросното изпитание или от всяко друго изпитание(я) на Състезание то. 
Дисквалификацията може да се приложи със задна дата. 

Елиминиране - Освен ако не е посочено друго в спортните правилници елиминирането 
означава, че Състезател  и/ или Кон(е) не могат да продължат в провеждащото се 
изпитание и/ или във всяко следващо изпитание(я) на Състезание то.  

Състезание : всяко Състезание , „шоу“, „шампионат“ или „Игри“. Състезанията могат да бъдат 
организирани за една или повече от една дисциплина. 

Турове под името на FEI – Серия от състезания, собственост на които е FEI, където FEI притежава 
името (имената), логото (ата), регламентите за провеждане и където FEI има 
изключителните права да използва всички медии, включително и нови такива, 
интернет и телевизия под всичките им форми , както и спонсорството, хазарта и 
маркетинговите права на такава серия носеща името на FEI, съгласно условията 
посочени в чл. 133 от ОП. 

FEI притурка (FEI Recognition card) – документ одобрен от FEI придружаващ Националният 
паспорт и задължителен (освен ако няма FEI паспорт) за всеки кон, заявен за участие 
в национално или международно Състезание  (виж приложение Е) в друга (чужда) 
държава, и за всички коне заявени за участие в други международни състезания, 
CIOs, FEI шампионати, Регионални, Олимпийски игри и Пара–олимпийски игри, 
независимо дали са в собствената страна или в чужбина. 

FEI правилници и регулации: Всяко правило или наредба, надлежно одобрени от съответният 
орган на FEI, включително, но не и ограничено до Устава, Общият правилник и 
Спортните правилници.  

Събития при Форсмажорни обстоятелства – всяко събитие или обстоятелство, произтичащи от 
или дължащи се на събития, действия, бездействия и инциденти, които не могат да 
се предвидят и са извън контрола, и които не могат да бъдат предотвратени от 
когото и да е. 

Кон: отнася се и за Пони или друг член на семейството на конете, освен ако контекста не изисква 
друго. Коня трябва да е роден от кобила. 
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Некоректно поведение – всяка форма не неспортсменско или неправилно поведение спрямо 
a) Официални лица или друга страна свързана със Състезанието (други Състезател и, 
журналисти, доброволци, служители на ОК, представители на FEI, членове на 
обществото и т.н.) и/ или b) Служители за допинг контрол, ветеринари, отговорници 
и/ или всяко друго лице свързано със вземането на пробата за допинг контрол. 
Примерите за Некоректно поведение, включват, но не се ограничават до  

i. Агресивно викане и използване на груб език (псуване) 
ii. Физическо насилие 

iii. Използване на неподходящи жестове 
iv. Излагане на риск 
v. Неизпълнение или отказ да се съобразят с разумните инструкции на официално 

лице, FEI или ОК 
vi. Подбуди и насърчаване на други към Некоректно поведение 

vii. Участие в действие, което застрашава други лица или коне; или 
viii. Подпомагане, насърчаване, прикриване на нарушение на правилата (или опит за 

нарушаването им) на друго лице 
Съдия – член на Съдийската комисия, назначен да контролира изпитание или Състезание , 
както е описано в чл. 144 
Юноша – Категория Състезатели, които могат да участват в състезания на FEI за юноши в 
годината, в която са навършили четиринадесет (14) години, до края на годината, в която 
навършват осемнадесет (18) години 
Наемател – физическо или юридическо лице, което има право да използва собственост 
(например кон) наета от наемодателя. 
Официално лице – лице, назначено от FEI, ОК и/ или НФ за изпълнение на конкретно служебно 
задължение на Състезание  на FEI  
Организатор или организационен комитет (ОК) – всяка организация, група от хора, 
юридическо или физическо лице, признато от съответната НФ, и носи отговорност за 
управлението на всяко Състезание . 
Собственик – физическо или юридическо лице, собственик на кон (коне) или на част от кон 
(коне) 
Участващ помощен персонал -  означава, конегледач, който участва във FEI състезания, 
например във впряговете (драйвинг). 
Карта за плащане – всяко плащане в замяна на покана за участие на FEI Състезание . 
Период на Състезанието – започва един час преди ветеринарната инспекция на конете и 
приключва половин час след обявяването на крайните резултати в съответната дисциплина 
освен, ако не е предвидено друго в спортните правилници. В Олимпийските игри периода на 
Състезанието съвпада на пребиваването по време на Олимпийските игри, установен от МОК. В 
параолимпийските игри периода на Състезанието съвпада с пребиваването на 
Параолимпийските игри, установено от ПОК. 
Фаза – отнася се до отделни части на Състезанието, които се вземат предвид за определяне на 
крайно класиране. 
Пони ездач – в прескачането на препятствия, всестранна езда и Обездка, категория Състезател 
и, които могат да вземат участие в състезания на FEI за пони ездачи от годината, в която 
навършват дванадесет (12) години до края на годината, в която навършват шестнадесет (16) 
години. 
Предпазна каска – подходяща каска, която е в съответствие с установените международни 
стандарти ( моля вижте списъка на приложимите стандарти публикувани на уеб страницата на 
FEI) 
Доклад – официален запис на факти, решения, инциденти, жалби, предупреждения, наказания 
и/ или всякакви други въпроси свързани със Състезание то. 
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Ограничена зона – зона на Състезанието, която е под контрола на ОК. 
Кръг: два и или повече манша на един и същи или подобен паркур, като част от едно 
Състезание. 
Санкция – всяка от дисциплинарните санкции изброени в член 164. 
Регламент – официален формуляр одобрен от FEI, в който е поместена информацията за 
Състезанието, включително, но не ограничено само до дата и мястото на Състезанието, датите 
до които, трябва да се изпратят заявките за участие, дисциплините в които се провежда 
Състезанието, програма на изпитанията, категориите, националностите и друга информация за 
поканените Състезатели и коне, условия за настаняване, наградни фондове и тяхното 
разпределение, както и всякакви други подробности, касаещи Състезание то.  
Тур – брой от международни състезания, които се провеждат последователно на различни 
места, и резултатите от които дават крайно класиране или квалификация за финал на коне и/ 
или Състезател и за Финално изпитание или Състезание , или награда. Не е необходимо 
състезанията да се провеждат в различни държави. 
Спортни Правилници – както е определено в Устава и трябва да включват, но да не се 
ограничават до правилата за конкретната дисциплина, ветеринарни правилници и 
антидопинговите правила и контролирани субстанции за коне, антидопингови правила за 
Състезател и , Олимпийски и параолимпийски правила. 
Суспендиране – носи значението определено в член 164.7 от Общия правилник 
Неодобрени състезания – Състезание  и/ или изпитание, което не е публикувано в официалният 
календар, нито е одобрено от НФ и/ или национално Състезание  разрешено и одобрено от НФ, 
но не е разрешено от FEI 
U25 – Състезатели, които могат да участват в състезания на FEI, в категория U25 от началото на 
годината, в която навършват шестнадесет (16) години, до края на календарната година, в която 
навършват двадесет и пет (25) години. 
Млад ездач – категория Състезатели, които могат да участват в състезания на FEI, в категория 
Млади ездачи от началото на годината, в която навършват шестнадесет (16) години, до края на 
годината, в която навършват двадесет и една (21) години. 
Предупреждение – устно и/ или писмено порицание на лице или организация за потенциални 
бъдещи последствия, които ще настъпят, ако предупреждението не се спазва. 
Всички други термини с главна буква в ОП са дефинирани в Устава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – ОЛИМПИЙСКА ХАРТА: ПРАВИЛО 40 И ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВ НА 
ПРАВИЛО 40 

(Извадка от Олимпийската харта, версия в сила от 9 октомври 2018 год.) 
 
Правило 40 - Участие в Олимпийските игри 
 
За да участва в Олимпийските игри (ОИ), Състезател , официален член на отбора или друго 
лице част от отбора трябва да уважава и спазва Олимпийската харта и Световния 
антидопингов кодекс, включително и условията за участие на МОК, както и правилата на 
съответните Международни федерации, одобрени от МОК, и Състезател , официален 
член на отбора или друго лице част от отбора трябва  да бъде заявен за участие от 
съответният Национален Олимпийски комитет. 
 
Подзаконов норматив на Правило 40 
 
1. Всяка Международна федерация определя правила за участие в ОИ, включително 
критериите за квалификация, в съответствие с Олимпийската харта. Тези критерии трябва 
да бъдат представени на Изпълнителният съвет на МОК за одобрение. 
2. Отговорността на за прилагането на критериите за квалификация е на 
Международните федерации и свързаните с тях НФ и национални ОК в областта на 
техните отговорности. 
3. С изключение на разрешеното от Изпълнителният съвет на МОК, нито един 
Състезател , официален член на отбора или друго лице част от отбора, който ще участва в 
ОИ, не може да разреши използването на неговия лик, име, снимка или спортно 
постижение с ре3екламна цел по време на ОИ. 
4. Одобрението за участие или участието на ОИ не трябва да зависи от финансовото 
възнаграждение на Състезател я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ C – СЕРТИФИКАТ ЗА ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ 

 
 
Да се изпрати на FEI заедно с „резултатите“ не по- късно от: 
 
За Световните първенства на FEI – датата съответстваща на първоначалната официална 
заявка за участие. 
За ОИ – датата съответстваща на първоначалната официална заявка за участие в игрите 
(виж Олимпийските правила на FEI) 

 
Долуподписаният, като председател (президент) на Националната федерация по…………………., 
декларира, че упоменатите по- долу комбинации, Състезател и и коне имат необходимият опит 
и квалификации за участие в състезания по конен спорт на ОИ/ Световни първенства на FEI, за 
които са подадени заявките им за участие и техните им постижения отговарят изцяло на 
Спортните правилници. 
 
 
 
Квалифицирани комбинации 
 

СЪСТЕЗАТЕЛ И 
Собствено и фамилно име 

КОНЕ 
Име и номер на паспорт 

 
 
 
(максимум два пъти повече Състезател 
и и коне, от разрешеният брой за 
изпращане на FEI шампионати) 
 
 
 
 

 
 
 
(години, цвят, пол, порода, 
регистрационен номер по породна 
книга и име на бащата и майката, ако са 
известни) 

 
 
 
Дата: 
 
 
Име и подпис на Председател (президент) или Генералният секретар 
на НФ (името с Главни букви) 
 
 
Печат на НФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – Член 108 Таблица на Шампионатите 

 
 

ДИСЦИПЛИНА ГОДИНАТА НА 
ЛЯТНАТА 
ОЛИМПИАДА 

ГОДИНАТА НА 
ЛЯТНАТА 
ОЛИМПИАДА + 1  

ГОДИНАТА НА 
ЛЯТНАТА 
ОЛИМПИАДА + 2 

ГОДИНАТА НА ЛЯТНАТА 
ОЛИМПИАДА + 3 

ПРЕСКАЧАНЕ НА 
ПРЕПЯТСТВИЯ 

ОЛИМПИАДА 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 

СВЕТОВНИ ИГРИ 
ПО КОНЕН СПОРТ/ 
FEI Световни 
шампионати 
 
Индивидуално и 
отборно 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и отборно 

ВСЕСТРАННА 
ЕЗДА 

ОЛИМПИАДА 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 
 

СВЕТОВНИ ИГРИ 
ПО КОНЕН СПОРТ/ 
FEI Световни 
шампионати 
 
Индивидуално и 
отборно 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и отборно 

ОБЕЗДКА ОЛИМПИАДА 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 

СВЕТОВНИ ИГРИ 
ПО КОНЕН СПОРТ/ 
FEI Световни 
шампионати 
 
Индивидуално и 
отборно 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и отборно 

ВПРЯГОВЕ 
(ДРАЙВИНГ) 

СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
4 – КА 
 
Индивидуално и 
отборно 
Индивидуалисти: 
Индивидуално и 
отборно 

СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Двойки 
 
Индивидуално и 
отборно 
 
СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Комбинация 
понита: 
Индивидуално и 
отборно 
 
КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
4 - КА 

СВЕТОВНИ ИГРИ 
ПО КОНЕН СПОРТ/ 
FEI Световни 
шампионати 
 
4 - КА 
 
Индивидуално и 
отборно 
 
СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Индивидуалисти: 
Индивидуално и 
отборно 

СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ 
 
 
 
 
Двойки 
 
Индивидуално и отборно 
 
 
СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ 
 
Комбинация понита: 
Индивидуално и отборно 
 
 
 
 
КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
4 - КА 

ИЗДРЪЖЛИВОСТ СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 

СВЕТОВНИ ИГРИ 
ПО КОНЕН СПОРТ/ 
FEI Световни 
шампионати 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
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Индивидуално и 
отборно 
 

 
Индивидуално и 
отборно 

 
Индивидуално и 
отборно 

 
Индивидуално и отборно 

РЕЙНИНГ СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 

СВЕТОВНИ ИГРИ 
ПО КОНЕН СПОРТ/ 
FEI Световни 
шампионати 
 
Индивидуално и 
отборно 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и отборно 

ВОЛТИЖИРОВКА СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и 
отборно 

СВЕТОВНИ ИГРИ 
ПО КОНЕН СПОРТ/ 
FEI Световни 
шампионати 
 
Индивидуално и 
отборно 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
 
Индивидуално и отборно 

МЛАДИ ЕЗДАЧИ КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – 
Всестранна езда  - 
Обездка – 
Издръжливост – 
Рейнинг – 
Впрягове – 
Волтижировка)  
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – 
Всестранна езда  - 
Обездка --)  
Индивидуално и 
отборно 
 
 
СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
(Издръжливост – 
Рейнинг) 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – 
Всестранна езда  - 
Обездка – 
Издръжливост – 
Рейнинг – 
Впрягове – 
Волтижировка) 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – Всестранна 
езда  - Обездка --) 
Индивидуално и отборно 
 
 
СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ 
 
(Издръжливост – 
Рейнинг) Индивидуално и 
отборно 

ЮНОШИ КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – 
Всестранна езда  - 
Обездка – 
Издръжливост – 
Рейнинг – 
Впрягове – 
Волтижировка) 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – 
Всестранна езда  - 
Обездка --) 
Индивидуално и 
отборно 
 
 
 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – 
Всестранна езда  - 
Обездка – 
Издръжливост – 
Рейнинг – 
Впрягове – 
Волтижировка) 
Индивидуално и 
отборно 
 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
 
(Прескачане на 
препятствия – Всестранна 
езда  - Обездка --) 
Индивидуално и отборно 
 
 
 
 
СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ 
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СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Издръжливост – 
Рейнинг –  
Волтижировка) 
Индивидуално и 
отборно 
 

Издръжливост – Рейнинг 
–  Волтижировка) 
Индивидуално и отборно 

ДЕЦА КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година 
(Прескачане на 
препятствия и 
Обездка – 
Впрягове) 
 
ФИНАЛ СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година 
(Прескачане на 
препятствия - ) 
Индивидуално 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година 
(Прескачане на 
препятствия и 
Обездка) 
 
 
ФИНАЛ СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година 
(Прескачане на 
препятствия - ) 
Индивидуално 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година 
(Прескачане на 
препятствия и 
Обездка – 
Впрягове) 
 
ФИНАЛ СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година 
(Прескачане на 
препятствия - ) 
Индивидуално 

КОНТИНЕНТАЛЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година (Прескачане 
на препятствия и 
Обездка) 
 
 
ФИНАЛ СВЕТОВЕН 
ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година (Прескачане 
на препятствия - ) 
Индивидуално 

ПОНИТА КОНТИНЕНТАЛЕН ШАМПИОНАТ 
 
Всяка година (Прескачане на препятствия – Всестранна езда – Обездка) Индивидуално и 
отборно 
 

КОНЕН СПОРТ ЗА  
ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ 

ПАРАОЛИМПИЙСКИ ИГРИ: Олимпийска година; СВЕТОВНИ ШАМПИОНАТИ: На всеки две 
години за пара – драйвинга; СВЕТОВНИ ИГРИ ПО КОНЕН СПОРТ/ FEI Световни 
шампионати: в годината на лятната олимпиада + 2 за пара – обездката;  КОНТИНЕНТАЛНИ 
ШАМПОИОНАТИ: два пъти на всеки 4 години, или поне веднъж между всеки 
Параолимпийски игри 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – CIMs 

 
ДИСЦИПЛИНА: НИВО: 

ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

CSI1* & CSI2*, CSIYH1* & 
CSIYH2* 

CSI, Y, J, Ch, V, Am, U25 - 
Category A & B, 

ВСЕСТРАННА ЕЗДА 

CCI1* & CCI2*-L or S, & CCI3*-L 
or S 

CCIP1-L or S & CCIP2-L or S, 
CCIJ1*-L or S, CCIY2*-L or S, 
CCIYH1*-L or S, CCIYH2*-L or S, 
CCIU252*-L or S 

ОБЕЗДКА 

CDI1* & CDI2* 

CDI Y, J, Ch, P, YH, Am, U25 

ВПРЯГОВЕ (ДРАйВИНГ) 

CAI1* & CAI2* 

CAI Y, J, Ch, YH 

ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

CEI1* & CEI2* 

CEIYJ1* & CEIYJ2* 

ВОЛТИЖИРОВКА 

CVI1* & CVI2* 

CVI J, Ch 

РЕЙНИНГ 

CRI1* & CRI2* 

CRI Y, J, Ch 

КОНЕН СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
CPEDI1*, CPEDI2*, CPEAI1* & 
CPEAI2* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F – ЕТИЧЕН КОДЕКС НА FEI 

Цел – признаване интересите на всички заинтересовани страни в областта на конния 
спорт, включително н НФ, Състезатели, Собственици, Организатори, Официални лица, 
спонсори, като и на самата FEI, за насърчаване на хармоничното им сътрудничество и да 
формализира колективната отдаденост към олимпийският идеал. 
Постигането на тази цел и лицето на конният спорт зависят от спазването на следните 
етични принципи, които са съвместими със запазването на ценностите, духа и идеалите 
на Конният спорт, като част от Олимпийското движение. Следователно, всички участници 
в Конният спорт, включително, но не само Състезатели ( и техния съпътстващ персонал), 
собственици, организатори, официални лица, спонсори, доброволци и персонала на FEI 
се задължават да спазват и да бъдат обвързани с настоящият кодекс, както и с кодекса на 
МОК, когато е приложимо. 
 

А. ДОСТОЙНСТВО 
1. Опазването на достойнството на коня и Състезателя е основно изискване на Конният 

спорт 
2. Не трябва да има дискриминация между хората Състезател и въз основа на раса, 

пол, етнически произход, религия, философска и политическа ориентация, семейно 
положение и други причини. 

3. Всички допингови практики на всички нива са строго забранени. Разпоредбите за 
борба с употребата на допинг в Правилата за борба с допинга и контролираните 
лекарства за конете и антидопинговите правила на FEI за хората Състезател и трябва 
стриктно да се спазват. 

4. Всички форми на тормоз на Състезатели, независимо физически, професионален 
или сексуален и всякакви физически или психически наранявания на участниците, са 
забранени. 

5. Всички форми на участие или подкрепа на залагания на ОИ и всички форми на 
популяризирането на залагания, свързани с ОИ са забранени. 

6. Освен това, във връзка със залаганията, участниците в ОИ и FEI състезания по 
никакъв начин не трябва да нарушават принципите на честна игра, да имат 
неспортсменско поведение или по някакъв начин да се опитват да повлияят на 
резултатите от Състезание  по начин, по който е в противоречие със спортната етика. 

7. Всички членове на FEI трябва да гарантират на Състезателите благоденствие, 
безопасни условия и медицински грижи за поддържането на тяхното физическо и 
психическо равновесие. 

 
B. ПОЧТЕНОСТ 
1. Представителите на FEI не трябва, пряко или косвено, да приемат или предлагат под 

някаква форма на лично възнаграждение или комисионна нито каквато и да е скрита 
облага или услуга от какъвто и да е характер, свързани с организирането на FEI 
състезания, които не са част от официалните преговори или не са част от договора с 
организатора или ОК. 

2. Само подаръци с номинална стойност, във връзка с местните обичаи, могат да бъдат 
подарени или приети от членове на Управителният съвет на FEI, доброволци на FEI 
или от служители на FEI или на всеки член на ОК включен във FEI Състезание то, като 
знак на уважение или приятелство. Всеки друг подарък трябва да бъде изпратен  на 
организацията, на която бенефициента е член. 
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3. Гостоприемството, проявено от всеки член на ОК включен във FEI Състезание  към 
доброволците и членовете на FEI, както и на лицата, които ги придружават не трябва 
да надвишава приетите стандарти в страната домакин на Състезанието. 

4. Конфликтите на интереси, независимо дали са истински или възприемани като 
такива, трябва да се избягват. 

5. Дори проявата на лошо държание или неуместно поведение трябва да се 
възприемат като вреда за репутацията на FEI и следователно да се избягва. 

6. Членовете на FEI не трябва да са замесени в организации, фирми или с лица, чиято 
дейност или репутация са в противоречие с принципите установени в настоящият 
кодекс. 

 
C. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСИ 
 
1. Основните универсални принципи за добро управление на FEI, и по-специално 

прозрачност, отговорност и отчетност, трябва да се спазват от всички членове на FEI. 
2. Ресурсите, достъпни за доброволците и служителите на FEI, могат да се използват 

само за целите на FEI. 
3. Приходите и разходите на FEI се записват в неговите сметки, които трябва да се 

поддържат в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Независим 
одитор ще провери тези сметки. 

3.1. В случаите, когато FEI предоставя финансова подкрепа на която и да е национална 
федерация, организационен комитет или друго лице или орган: 

(a) Разходването на ресурсите получени от FEI, трябва да бъде ясно посочено в сметките 
на получателя; 

(b) Сметките на получателя могат да бъдат подложени на одит от експерт, определен 
от Изпълнителният съвет на FEI, след изпращане на уведомление на получателя. 

4. Членовете на FEI признават същественият принос на радио – и телевизионните 
оператори, спонсори и партньори и други привърженици на конният спорт за 
развитието и престижа на FEI състезания в целият свят. Тази подкрепа трябва бъде 
под форма, която съответства на правилата и принципите установени в 
регламентите и правилниците на FEI, Олимпийската харта и настоящият кодекс. Те 
не бива да се намесват в управлението на спорта. Организирането и провеждането 
на състезания по конен спорт е изключителна отговорност на FEI, и когато е 
приложимо на НФ и/ или организатори одобрени от FEI. 

 
D. ДОМАКИНСТВО НА ШАМПИОНАТИ И СЪСТЕЗАНИЯ 
 

Документите и/ или информацията публикувана от FEI във връзка с избора на 
домакин на Световните игри по конен спорт на FEI/ FEI шампионати и финали на FEI 
Световни купи трябва да се уважава. Градовете, които желаят да организират тези 
FEI състезания, трябва да се въздържат от това да се обръщат към други страни или 
към трети страни с оглед получаване на финансова или политическа подкрепа, която 
е несъвместима с разпоредбите на въпросните документи и/ или информация и/ 
или с настоящият Кодекс. 

 
F. ВРЪЗКА С ИНСТИТУЦИИТЕ 
 
1. Националните федерации и/ или ОК трябва да работят за поддържане на 

хармонични отношения с държавните институции в съответствие с принципите на 
универсалност и политически неутралитет. 
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2. Националните федерации и/ или ОК са свободни да играят роля в обществения 
живот на държавите към, които принадлежат. Те не могат да участват в каквато и да 
е дейност и да следват каквато и идеология, несъвместима с принципите и 
правилата определени в Олимпийската харта и изложените в настоящият Кодекс. 

3. Националните федерации и/ или ОК трябва да се стремят към опазване на околната 
среда по време на всякакви състезания организирани от тях. 

 
E. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 

Членовете на FEI не трябва да разкриват поверителна информация. Разгласяването 
на каквато и да е друга информация не трябва да е свързано с лична полза или 
облага, нито да се използва с цел да навреди на репутацията на кое да е лице или 
организация. 

 
G. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
1. Централното управление на FEI се грижи за прилагането на принципите и правилата 

установени в правилниците на FEI, на Олимпийската харта и на настоящият кодекс. 
2. Централното управление на FEI уведомява президента на FEI за всяко нарушение на 

настоящият кодекс, с цел препращане към етичният отдел на FEI или към звеното на 
конния спорт по интегритет. 

3. Изпълнителният съвет на FEI, ако желае, може да постави набор от определени 
правила за прилагането на настоящият кодекс. 

 
Изброените по – горе принципи формират Етичният кодекс на FEI, който всички членове 
на FEI трябва да спазват във връзка с представляването или участието в дейности на FEI, 
под каквато и да е форма и при каквито и да било обстоятелства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G – FEI КОДЕКС ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА МАНИПУЛИРАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЯ 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

a) Признавайки опасността за целостта на спорта от манипулирането на спортни 
състезания, всички спортни организации, по-специално Международният 
олимпийски комитет, всички международни федерации, националните олимпийски 
комитети и съответните им членове на континентално, регионално и национално 
ниво и организациите, признати от МОК (наричани по-долу „ Спортни организации 
”), чрез Кодекса на Олимпийското движение за предотвратяване на манипулиране 
на състезания, заявяват своя ангажимент за опазване целостта на спорта, 
включително защитата на почтените Състезатели и състезания, както е посочено в 
Олимпийската програма 2020 

b) Поради сложният характер на тази заплаха, спортните организации признават, че не 
могат сами да се справят с тази заплаха и следователно сътрудничеството с 
публичните органи и по специално органите за правоприлагане и органите по 
хазарта е от решаващо значение. 

c) Целта на този кодекс е да предостави на FEI и неговите членове разпоредби, които 
да защитават всички състезания от манипулация. Настоящият кодекс установява 
правила, които са в съответствие с Конвенцията на съвета на Европа за 
манипулиране на спортни състезания и по специално член 7. Това не пречи на 
Спортните организации да имат по строги правила. 

d) Спортните организации свързани с Олимпийската харта и Етичният кодекс на МОК, 
декларират своя ангажимент да подкрепят запазването на целостта на спорта и да 
се борят срещу манипулирането на състезания, като се придържат към стандартите 
определени в Кодекса на Олимпийското движение за предотвратяване 
манипулацията на състезания, като изискват нейните членове да се придържат към 
това. Спортните организации се ангажират да предприемат всички необходими 
стъпки в рамките на своите правомощия прилагайки този Кодекс или да прилагат 
правила съответстващи и по – строги от този Кодекс. 

e) Съгласно правило 1.4 от Олимпийската харта всички спортни организации, 
обвързани с Олимпийската харта, се съгласяват да спазват този кодекс; 

f) Тези спортни организации са отговорни за прилагането на настоящия кодекс в 
рамките на тяхната юрисдикция, включително и прилагането на обучителни мерки; 

g) Следователно Кодексът на Олимпийското движение за предотвратяване на 
манипулиране на състезания се включва в Правилата и регулациите на FEI. 

 

ЧЛЕН 1 – Дефиниции и Приложение 

1.1. Дефиниции 
1.1.1. „Полза“ означава прякото или косвено получаване или предоставяне на пари или 

техният еквивалент, като включва, но не е ограничено само до, подкупи, печалби, 
подаръци и други ползи, включително, без ограничение, печалби и/ или 
потенциални печалби в резултат на залог; горепосоченото не включва официални 
парични награди, такси за участие или плащания, които се извършват по спонсорски 
или други договори; 

1.1.2. „Изпитание“ има значение посочено в приложение А от ОП, като за избягване на 
съмнения се включва и „Състезания“ (както е посочено в ОП). За целите на този 
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кодекс означава също и всяко спортно Състезание, турнир, мач или събитие, 
организирано в съответствие с правилата на всяка друга компетентна Спортна 
организация. 

1.1.3. „Вътрешна информация“ означава всяка информация отнасяща се до всяко 
Състезание, което дадено лице притежава по силата на своята позиция във връзка 
със спорта или Състезание , с изключение на всяка вече публикувана информация 
или общоизвестна информация, лесно достъпна за заинтересованите потребители 
или разкрита в съответствие с правилата и разпоредбите, уреждащи съответната 
Състезание ; 

1.1.4. „Участник“ означава всяко физическо или юридическо лице, принадлежащо към 
една от следните категории: 

a)  „Състезател “, както е дефинирано в приложение А към ОП; 
b) „Официални лица “, както са дефинирани в приложение А към ОП; 
c) „Отговорно лице“, както е определено в член 118 от ОП; 
d) „Помощен персонал“, както е определено в както е дефинирано в правилата на FEI 

за антидопингови и контролирани лекарства на конете. 
 
1.1.5. “Спортни залагания, залог или залагания “означава всеки паричен залог в очакване 

на парична награда, обект на бъдещо и несигурно събитие, свързано със спортно 
Състезание. 

1.2. Приложение 
1.2.1. Настоящият кодекс се прилага за всички участници, които участват, подпомагат или 

подготвят Състезател и за участие в състезания. Всеки участник е обвързан и се 
задължава да спазва настоящия кодекс по силата на такова участие, помощ или 
подготовка. 

1.2.2. Лична отговорност на всеки участник е да се запознае с този кодекс, включително, 
без ограничение, какво поведение представлява нарушение по силата този кодекс 
и да спазва тези изисквания. Участниците също трябва да знаят, че поведението, 
забранено съгласно настоящия кодекс, може също да представлява престъпление и 
/ или нарушение на други приложими закони и разпоредби, включително други 
разпоредби на FEI или други спортни организации. Участниците трябва да спазват 
всички приложими закони и разпоредби по всяко време. FEI ще докладва пред 
съответните правни органи всяко поведение, което по мнение на FEI представлява 
потенциално престъпно поведение. 

 
 

ЧЛЕН 2 - Нарушения 

Поведението описано по-долу, както е дефинирано в този член, представлява нарушение на 
този кодекс: 

1.1. Залагания 
1.1.1. На Състезание , в което Участникът участва пряко; или 
1.1.2. В спорта на Участника 
1.1.3. Всяко събитие на мултиспортно Състезание , в което той/ тя е участник 
1.2. Манипулиране на спортни състезания 

Умишлено уреждане, действие или бездействие, насочено към неправилно 
изменение на резултата или хода на спортното Изпитание, за да се избегне цялото 
или част от непредвидимият фактор на изпитанието с оглед получаване Некоректно 
на лична полза или полза в интерес на другите. 
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1.3. Корупция 
Предоставяне, искане, получаване или търсене на полза, свързана с манипулиране 
на Състезание то или друга форма на корупция. 

1.4. Вътрешна информация 
1.4.1. Използване на вътрешна информация за цел залагане, всяка форма на 

манипулиране на Състезание то или друга форма на корупция, независимо дали се 
използва от участника или друго лице и/ или орган. 

1.4.2. Разкриване на вътрешна информация на всяко лице и/ или организацияс или без 
Полза, където участникът е знаел или е трябвало да знае, че такава информация ще 
доведе до използването й с цел залагане, всяка форма на манипулиране на 
състезания или каквито и да е други корупционни цели. 

1.4.3. Предоставяне и/ или получаване на Полза за предоставянето на вътрешна 
информация, независимо дали действително се предоставя вътрешна информация. 

1.5. Не подаване на сигнал за нарушение 
1.5.1. При не подаване на сигнал до FEI, при първа възможност, за всички подробности за 

начините или подканите получени от Участника да се държи по определен начин 
или да участва в инциденти, които могат да доведат до нарушаване на този кодекс 

1.5.2. Ако не се осведоми FEI, при първа възможност, с пълни подробности за всеки 
инцидент , факт или обстоятелство, което е на вниманието на Участника ( или за 
такива, които е трябвало да бъдат осведомени) включително начините или 
подканите отправени от друг Участник да се държи по определен начин, което може 
да е в нарушение с този кодекс. 

1.6. Отказ от сътрудничество 
1.6.1. Отказ от сътрудничество при разследване водено от, или от името на FEI във връзка 

с евентуално нарушение на настоящият кодекс, включително до, но и без да се 
ограничава до, предоставяне на не пълна и не точна информация или умишленото 
забавяне на всяка информация и/ или документация и/ или достъп, или помощ, 
поискани от FEI като част от въпросното разследване. 

1.6.2. Възпрепятстване или забавяне на всяко разследване, което се води от или от името 
на FEI във връзка с евентуално нарушение на настоящият кодекс, включително, но 
не се ограничава до прикриване, подправяне или унищожаване на всяка 
документация или друга информация, която може да е от значение за 
разследването 

1.7. Приложение на членове от 2.1 до 2.6 
1.7.1. За да се определи дали има нарушение следното не е от значение; 
1.7.1.1. Независимо дали Участникът участва или не съответното Състезание ; 
1.7.1.2. Резултата от Състезание то, за което е направен залога или е бил предназначен да 

бъде направен залога. 
1.7.1.3. Независимо дали някаква Полза или възнаграждение е било дадено или получено; 
1.7.1.4. Произхода или резултата от Залога 
1.7.1.5. Независимо дали усилието или изпълнението на Участника в съответното 

Състезание  са ( или се е очаквало да бъдат) засегнати от въпросното действие или 
бездействие; 

1.7.1.6. Независимо дали резултатите на Участника в съответното Състезание  са ( или се е 
очаквало да бъдат) засегнати от въпросното действие или бездействие; 

1.7.1.7. Независимо дали манипулацията включва или не нарушение на техническо правило 
на съответната спортна организация; 

1.7.1.8. Независимо дали в Състезание то е участвал или не компетентният национален или 
международен представител на Спортната организация. 
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1.7.2. Всяка форма на подпомагане, подстрекателство или опит на участник, който би 
могло да доведе до нарушение на настоящия кодекс, се третира така, сякаш е 
извършено нарушение, независимо дали такова деяние действително е довело до 
нарушение и/ или дали това нарушението е извършено умишлено или по 
небрежност. 

 

ЧЛЕН 3 – Дисциплинарно производство 

3.1. Разследване 
3.1.1. Участникът, за когото се твърди, че е извършил нарушение на този кодекс, трябва да 

бъде информиран за предполагаемите нарушения, които са извършени, 
подробности за предполагаемите действия и / или бездействия и обхвата на 
възможните санкции. 

3.1.2. Информирането на участника може да бъде направено чрез изпращане на известие 
до федерацията – членка. Федерацията отговаря за това участникът да бъде 
информиран за известието. 

3.1.3. При поискване от FEI или орган действащ от името на FEI, заинтересованият участник 
трябва да предостави всяка информация, която FEI или орган действащ от името на 
FEI, счита, че е от значение за разследването на предполагаемото нарушение, 
включително записи, свързани с нарушението (като номера на банковата сметка 
информация с телефонни сметки, банкови извлечения, записи на интернет услуги, 
компютри, твърди дискове и други електронни устройства за съхранение на 
информация) и/ или изявление, излагащо съответните факти и обстоятелства около 
предполагаемото нарушение. 

3.2. Права на съответният участник 
При всички процедури свързани на с нарушения на съответният кодекс, трябва да се 
спазват следните права: 

3.2.1. Правото да получи информация за таксите ; и  
3.2.2. Правото на справедливо, навременно и безпристрастно изслушване, като се яви 

лично пред компетентната спортна организация и/ или представи своята защита 
писмено; 

3.2.3. Правото да бъде придружаван и/ или представляван. 
3.3. Отговорност и стандарт на доказване 

FEI трябва да носи отговорността за установяване на извършеното нарушение. 
Стандарта на доказване по всички въпроси касаещи този кодекс трябва да бъде 
баланс между вероятностите, стандарт, който се предполага, че при превес на 
доказателствата е по-вероятно, отколкото не, да е настъпило нарушение на този 
Кодекс. 

 
3.4. Поверителност 

 
FEI трябва стриктно да спазва принципа за поверителност по време на цялата 
процедура; 
Информацията трябва да се обменя само при нужда да се знае. Конфиденциалността 
трябва да се спазва стриктно от всяко лице свързано със процедурата, докато делото 
не бъде оповестено публично. 
 

3.5. Анонимност на докладващото лице 
Анонимността трябва да се подпомага от Комисия за почтеност в конният спорт (ECIU) 
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(https://inside.fei.org/fei/about-fei/integrity). 
 
3.6. Юрисдикция и Обжалване 

 
3.6.1. Трибунала на FEI трябва да има юрисдикция да взема решения за предполагаеми 

нарушения на този кодекс в съответствие с процедурата, предвидена в глава VIII от 
ОП (Правна система). 

3.6.2. Жалба може да бъде подадена срещу решения на трибунала на FEI в съответствие с 
член 162 (Обжалване) на ОП 

ЧЛЕН 4 – Временни мерки 

 
4.1. Генералният секретар на FEI може да наложи временни мерки, включително 

временно спиране, на Участника, когато съществува особен риск за репутацията на 
спорта, като същевременно гарантира спазването на членове 3.1 до 3.4 от настоящия 
кодекс. Когато е наложена временна мярка, Участникът има право да кандидатства 
пред Трибунала на FEI за облекчаване на наложените временни мерки, 
включително премахване на временно спиране. 

4.2. Когато е наложена временна мярка, това се взема предвид при определянето на 
всяка санкция, която може да бъде наложена. 

ЧЛЕН 5 - Санкции 

 
5.1. Когато се установи, че е извършено нарушение, Трибуналът на FEI налага подходяща 

санкция на Участника от обхвата на допустимите санкции, посочени в член 164 
(Санкции) от GR и които могат да варират от минимум предупреждение до 
максимум забрана до живот; 

5.2. Когато определя подходящите приложими санкции, Трибуналът на FEI взема 
предвид всички утежняващи и смекчаващи обстоятелства и подробно описва 
действието на тези обстоятелства върху окончателната санкция в писменото 
решение. 

5.3. Съществена помощ, предоставена от Участник, която води до разкриване или 
установяване на нарушение от друг Участник, може да намали всяка санкция, 
прилагана съгласно настоящия кодекс. 

5.4. След изтичане на срока на лишаване от Състезател ни права на участника той или тя 
автоматично ще получи право на участие в състезания, при условие че е: 

i)  завършено официално обучение за интегритет, наложено като санкция от FEI 
ii) е заплатена, изцяло всяка глоба, наложена съгласно настоящият кодекс и/ или 

всякакви разноски, направени срещу него или нея от съответният орган; и 
iii)  съгласен да се подложи на мониторинг на бъдещите си дейности свързани с конния 

спорт, тъй като FEI може да го счете за необходимо предвид естеството и обхвата на 
нарушението, което е извършил 

 

ЧЛЕН 6 – Взаимно признаване 

 

https://inside.fei.org/fei/about-fei/integrity
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6.1. При спазване на правото на обжалване всяко решение в съответствие с настоящия 
кодекс (или негов еквивалент) от спортни организации трябва да бъде признато и 
зачитано от FEI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H – FEI КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

Като служител на FEI, аз се задължавам да спазвам всички правила и разпоредби на 
FEI по всяко време, и по-специално Етичния кодекс и политиката на конфликт на 
интереси на FEI и Кодекса на FEI за благоденствието на коня. 
Наясно съм, че съм представител на FEI, докато работя на всяко събитие на FEI 
(наричано по-долу „събитие/ я“). Също така съм наясно с ролята си на 
упълномощено лице и на свързаното с това задължение да притежавам адекватни 
познания за принципите на конен спорт и съответните правила и разпоредби на FEI 
и да ги прилагам по всяко време по справедлив и последователен начин. 
Ще изпълня всички изисквания на FEI (включително поддържане на необходимата 
квалификация), свързани с всяко Състезание , на което съм назначен. 

Докато съм съдия: 
• Ще действам по подходящ и уважителен начин към хората и животните, като 

обръщам постоянно внимание за тяхната безопасност и ще изпълнявам всичките си 
задължения професионално. 

• Ще се въздържа от консумация на алкохол и няма да използвам вещества и / или 
лекарства, които биха нарушили моята преценка. 

• Няма да се състезавам на Състезание то 
• Ще отговарям на въпросите на заинтересованите страни( включително, но не само 

Състезател и, собственици и треньори, организатори, конегледачи а всички мои 
колеги. Ще отделя време да обясня учтиво и обективно решенията си, когато това е 
възможно. 

• Ще се запозная с всички подходящи правила и регулации на FEI и ще бъда добре 
подготвен за всяко Състезание . 

• Ще си сътруднича с организатора на Състезание то и с моите колеги 
• Ще бъда прецизен и ще се обличам по подходящ начин. 
 

Аз се ангажирам да избягвам всеки действителен или съмнение за конфликт на 
интереси. Конфликтът на интереси се дефинира като всяка лична, професионална 
или финансова връзка, включително отношения на членове на семейството, които 
биха могли да повлияят или съмнение за повлияване на обективността, когато 
представляват или извършват бизнес или други сделки за или от името на FEI. 
Ще запазя неутрална, независима и честна позиция спрямо Състезател и, 
собственици, треньори, конегледачи, организатори, други служители и 
заинтересовани страни. Финансовите и / или личните интереси няма да повлияят на 
служебните ми задължения и няма да щадя никакви усилия, за да избегна такова 
съмнение. Съгласявам се да не правя каквито и да е финансови вноски, дарения в 
брой или в натура или по друг начин на Организатор в замяна на това да бъде 
назначен за официално лице на Състезание то. За да се избегне всякакво съмнение, 
е допустимо директното плащане на пътни разходи и / или разходи за настаняване 
от служител на FEI. Няма да се занимавам с националистическо съдийство. 

 
Дейностите, които водят или могат да доведат до конфликт на интереси при 
официално участие в Състезание  на FEI, включват, но не се ограничават до: 

• Действа като Шеф Екип или отговорник / отговорен за избора на отбори и / или 
индивидуалисти или трениране на Състезател и представляващи НФ, присъстващи 
на Състезание то, ако отборите и/ или индивидуалистите участват в Състезание , 
спадащо към ниво и възрастова група, която е под юрисдикцията на длъжностното 
лице. 
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• Да съм собственик/ съсобственик на кон, участващ в Състезание , в което аз 
участвам. 

• Намирате се в ситуация на финансова зависимост или получавате финансова 
печалба от участващи Собственици, Състезател и, Треньори или Организатори (с 
изключение на всякакви плащания (и), разрешени от Правилата и Регламентите на 
FEI, като дневни суми). Същото правило се прилага по отношение на националните 
федерации или други организации, участващи в Състезание то, ако зависимостта 
надвишава нормалната заетост. Служителите на участващите национални 
федерации не могат да действат като президент на съдийската комисия, главен 
стюард, ветеринарни делегати или дизайнер на курсове на официални 
международни състезания, международни първенства и игри. 

• Да имате близки лични отношения със Състезател , състезаващ се на Състезание , на 
което аз съм официално лице. 

• Наскоро сте лекували Кон, който се състезава в Състезание , на което вие сте 
официално лице. 
След като разбера, че има потенциален конфликт на интереси, се задължавам 
незабавно да осведомя FEI (или когато конфликта възниква и/ или е идентифициран 
на място, Президента на съдийската комисия) за всеки от горните или други 
възможни конфликти на интереси, или обстоятелства, които могат да бъдат 
възприети като такива. 
Когато е възможно, конфликтите трябва да бъдат избягвани. Конфликтите обаче 
могат да бъдат свързани с опит и експертиза, необходими за квалифициране на 
Официалните лица. Специфичният баланс между конфликт и експертиза се регулира 
от ОП и съответните спортни правилници. В хода на задълженията си или при 
представянето на FEI ще се въздържам от публични изявления, включително пред 
медиите или в социалните медии, които биха могли да причинят вреда на FEI или 
като цяло на конния спорт. Това включва изявления, които могат да породят 
съмнение за пристрастие. 
Няма да залагам на Състезател и и коне, които се състезават на FEI Състезания или 
по друг начин да получавам някаква финансова или друга печалба като плод на 
определен резултат. 
Нарушаването на всяко задължение, поето съгласно настоящия кодекс на 
поведение и / или всяко нарушение на правилата и регулациите на FEI, може да 
доведе до някое от следните санкции, предвидени в правилата на FEI: 

• Предупредително писмо 
• Задължение за посещаване на курс на FEI и / или за полагане на изпит 
• Глоба 
• Прекратяване на служебните задължения (временни или за определен период от 

време) 
• Отстраняване от съответните списъци на официалните лица на FEI 
• Всички други санкции, както са посочени в съответните Правила и разпоредби на FEI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – ЗАЩИТНА ПОЛИТИКА СРЕЩУ ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО НА FEI 

 
В съответствие с целите и принципите на FEI, благоденствието на конния спорт, особено 
на непълнолетните, е от първостепенно значение. Когато някой член на конния спорт, 
като Състезател, поддържащ персонал, треньор, инструктор, конегледач, официално 
лице, доброволец или член на персонала, е подложен на или е въвлечен в насилие или 
Некоректно поведение, това оказва лошо влияние върху мисията на FEI и не съответства 
на най-добрите интереси на конния спорт. Всички форми на тормоз и насилие са 
забранени и няма да бъдат толерирани от FEI. 
FEI се ангажира да насърчава безопасна среда за своите членове, Състезатели, 
поддържащ персонал, треньори, инструктори, конегледачи, официални лица, 
доброволци и персонал във всички дисциплини в конния спорт.  FEI е разработила и 
приела настоящата Политика, за да изведе на показ усилията, които ще предприеме за 
насърчаване на безопасна среда за ездачите, както самостоятелно, така и в партньорство 
с други необходими страни, включително Националните федерации, родители (или 
законни настойници), Състезатели и конният спорт като общност. 

 
ЧЛЕН 1 - Определения и приложение 

 
1.1. Определения 
1.1.1. Тормоз и насилие 

Тормозът и насилието могат да бъдат изразени в пет форми, които могат да 
възникнат в комбинация или поотделно. Те включват а) психологическо насилие, б) 
физическо насилие, в) сексуален тормоз, г) сексуално насилие и д) пренебрегване. 

Тези форми на злоупотреба са определени като: 
i) Психологическо насилие - означава всеки нежелан акт, включително ограничаване, 

изолация, устна атака, унижение, заплашване, инфантилност или всяко друго 
третиране, което може да намали чувството за идентичност, достойнство и 
самооценка. 

ii) Физическо насилие - означава всяко преднамерено и нежелано действие - като 
например удряне, биене, ритане, ухапване и изгаряне - което причинява физическа 
травма или нараняване. Такъв акт може да се състои и от принудителна или 
неподходяща физическа активност (напр. неподходящо за възрастта или физиката 
натоварване при тренировка; когато лицето е ранено или има болки), принудителна 
консумация на алкохол или принудителни допинг практики. 

iii) Сексуален тормоз - всяко нежелано и неприятно поведение от сексуален характер, 
било то вербално, невербално или физическо. Сексуалният тормоз може да бъде под 
формата на сексуално насилие. 

iv) Сексуално насилие - всяко поведение от сексуален характер, било то без 
осъществяване на контакт, посредством контакт или проникване, когато съгласието е 
принудително дадено/манипулирано или не е или не може да бъде дадено. 

v) Пренебрегване - по смисъла на настоящата Политика, пренебрегване означава 
неуспех на треньор или друго лице, което има задължение за грижа към защитеното 
лице, да осигури минимално ниво на грижи за защитеното лице, което причинява 
вреда, като позволява вреда да бъде причинена или като създава непосредствена 
опасност от вреда. 
Тормозът и насилието могат да се основават на всякакви основания, включително 
раса, религия, цвят, вероизповедание, етнически произход, физически 
характеристики, пол, сексуална ориентация, възрастово увреждане, социално-
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икономически статус и атлетични способности. Може да включва еднократен 
инцидент или поредица от инциденти. Може да бъде очи в очи или онлайн. 
Тормозът и насилието често са резултат от злоупотреба с власт, което означава 
непристойното използване на позиция на влияние, власт или авторитет от лице срещу 
друго лице. 

 
1.1.2. Защитено лице означава всяко лице в една или повече от следните категории към 

момента на предполагаемото Некоректно поведение: 
 

a. Състезател , както е определено в Приложение А от Общите правила; 
b. Акредитирани лица от FEI състезание и/или FEI среща 
c. Представители на FEI, като членове на съвета на директорите на FEI, членове на 

Технически или Постоянен комисии или подкомисии на последните, други членове на 
организация или група, определени от някое от първите, да действат от името или да 
съветват FEI (включително, но не само работни групи и работни групи със специални 
задачи), както и служители на FEI; 

d. Официални лица, както са определени в Приложение А от Общите правила; 
e. Организатор, както е определено в Приложение А от Общите правила; 
f. Отговорно лице, както е определено в член 118 от Общите правила; 
g. Поддържащ персонал означава всеки треньор, инструктор, Състезател , собственик на 

кон, конегледач, стюард, шеф на екип, член на персонала, официално лице, 
ветеринарен лекар, медицински или парамедицински персонал или всяко друго лице, 
което по някакъв начин подпомага лице, отговорно за участие или в подготовка за 
събитие от FEI. 

1.2. Приложение 
1.2.1. Настоящата Политика се прилага за всички защитени лица. 
1.2.2. Личната е отговорността на всяко Защитено лице да се запознае с настоящата 

Политика, включително, без ограничение, какво поведение представлява 
Некоректно поведение на настоящата Политика и да се придържа към тези 
изисквания. Защитените лица трябва да са наясно, също така, че поведение, 
забранено съгласно настоящата Политика, може да представлява престъпление 
и/или Некоректно поведение на други приложими закони и разпоредби, 
включително други наредби на FEI или други Спортни организации. Защитените лица 
трябва винаги  и по всяко време да спазват всички приложими закони и наредби. 

 
ЧЛЕН 2 – Нарушения 

 
Следното поведение представлява нарушение на настоящата Политика: 

 
2.1. Психологическо насилие; 
2.2. Физическо насилие; 
2.3. Сексуален тормоз; 
2.4. Сексуално насилие; 
2.5. Пренебрегване; 
2.6. Съучастие, т.е. подпомагане, насърчаване, подкрепяне, подбуждане, заговор, 

прикриване или друг вид умишлено съучастие, включващо нарушение на 
настоящата Политика: 

2.7. Репресивна мярка, както е определено в 3.1 
2.8.  Липса на сътрудничество 
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i) слабост в сътрудничеството при разследване, извършено от или от името на 
FEI, във връзка с евентуално нарушение на настоящата Политика, 
включително, без ограничение, неизпълнение при предоставянето на 
точна, пълна и без неоправдано забавяне информация и/или документация 
и/или достъп или помощ, поискана от FEI като част от такова разследване. 

 
ii) възпрепятстване или забавяне на разследване, което може да се извърши 

от или от името на FEI, във връзка с евентуално нарушение на настоящата 
Политика, включително, без ограничено прикритие, фалшифициране или 
унищожаване на всякаква документация или друга информация, която 
може да е от значение за разследването. 

 
ЧЛЕН 3 – Репресивни мерки, Докладване и Поверителност 

 
Защитените лица трябва да докладват пред FEI, при първа възможност, цялостни 
подробности за всеки инцидент, факт или въпрос, който идва на вниманието им или за 
които са наясно, че може да представлява нарушение на настоящата Политика. 

FEI ще докладва на съответните съдебни органи за всяко поведение, което според 
разумното становище на FEI представлява потенциално престъпно поведение. 

 
3.1.  Репресивна мярка 

Репресивна мярка е всяко неблагоприятно действие, предприето от Защитено лице срещу 
лице, което участва в разследване или производство, инициирано от FEI съгласно 
настоящата Политика. Репресивна мярка от страна на Защитено лице за създаване на 
твърдение, подпомагане на докладващата страна или предоставяне на информация, 
свързана с твърдение, е сериозно нарушение на настоящата Политика. 

3.2. Докладване на тормоз и насилие по всяко време, включително на FEI състезания 
За докладване на всеки тормоз или насилие, FEI и/или Комисията за почтеност в конният 
спорт ще съставят доклад по начин, който е най-удобен за лицето, което инициира 
доклада, включително анонимен, личен, устен или писмен доклад. Независимо от метода 
на докладване, е полезно FEI и/или Комисията за почтеност в конният спорт да получават 
следната информация: (1) името на жалбоподателя/ите; (2) вида на твърдяното 
Некоректно поведение; (3) име/на на предполагаемата жертва/и; и (4) името/имената на 
лицето/а, за което/които се твърди, че са извършили Некоректното поведение. 
Лицата могат да попълнят формуляр за докладване за инцидент. Информацията в този 
формуляр ще включва: 

 
 1. Име/на  на жалбоподателя/ите; 
 2. Вида на твърдяното Некоректно поведение (включително психологическо 
насилие, физическо насилие, сексуален тормоз, сексуално насилие и 
пренебрегване); 
 3. Име/на на жертвата/ите, за които се твърди, че са такива; 
 4. Името/имената на лицето/а, за което/които се твърди, че е/са извършило/и 
Некоректно поведение; 
 5. Приблизителната дата/и и място/места, където е извършено Некоректното 
поведението; 
 6. Имената на други лица, които биха могли да имат информация относно 
твърдените нарушения; и 
 7. Обобщение на причините да се смята, че е настъпило Некоректно поведение. 
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FEI ще откаже да предостави името на жалбоподателя при поискване, доколкото това е 
позволено от закона. Копие от формуляра за докладване на инцидент на FEI, може да 
бъде намерено на www.inside.FEI.org. 
 

3.3. Поверителност 
 

До степента, позволена от закона, както и ако е подходящо, FEI и/или Комисията за 
почтеност в конният спорт ще обработват всеки получен доклад, поверително и 
дискретно, и няма да огласява имената на жалбоподателя/ите, потенциалната/ите 
жертва/и или обвиняемия/ите; въпреки това, FEI може да разкрива такива имена 
ограничено, когато провежда разследване или докладва на Комисията за почтеност в 
конният спорт, или на съответните органи или когато това се изисква съгласно 
приложимото право. 
 

3.4. Анонимно докладване 
 

FEI признава, че може да бъде трудно да се докладва твърдение за Некоректно поведение 
и се стреми да премахне възможно най-много бариери пред докладването. Анонимни 
доклади могат да се подават без формалността, свързана с попълване на формуляр за 
докладване за инцидент: 

 
1. чрез попълване на формуляра за докладване на инциденти на FEI, без посочване на 

името; 
2. чрез изразяване на опасения за Некоректно поведение на FEI и/или Комисията за 

почтеност в конният спорт; или 
3. чрез изразяване на съмнения писмено или устно на едно от следните лица в Екипа 

за защита на Състезателите: 
 а. Правен директор на FEI 
 б. Заместник-правен директор на FEI  
 в. Юрисконсулт 

 
Моля, имайте предвид, че анонимното докладване може да затрудни разследването или 
правилното разглеждане на твърденията. 

 
 

ЧЛЕН 4 - Разследване на FEI, Уведомяване 
 

След получаване на твърдение за Некоректно поведение, FEI може да прецени 
обстоятелствата, при които ще уведоми другите Състезател и и/или родителите (или 
законни настойници) на Състезателите, с които обвиняемият може да е имал контакт. По 
преценка на FEI, така както се изисква по закон, FEI може да уведоми съответните лица, 
т.е. управители на конкуренцията, членове на персонала, изпълнители, доброволци, 
родители (или законни настойници) и/или Състезател и за всяко такова твърдение, че а) 
правоприлагащите органи извършват активно разследване; или б) че FEI и/или Комисията 
за почтеност в конният спорт извършват разследване. Консултирането на други лица по 
дадено твърдение може да доведе до допълнителни доклади за тормоз или насилие, 
както и други неправомерни поведения. 

 
ЧЛЕН 5 - Откриване на дисциплинарна процедура 

 

http://www.inside.fei.org/
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След разследване от FEI и/или Комисията за почтеност в конният спорт съгласно 
настоящата Политика, FEI оценява всички доказателства и решава дали да започне 
дисциплинарно производство, като отнесе въпроса до Трибунала на FEI. 
Всеки случай, препратен към Трибунала на FEI съгласно на настоящата Политика, ще бъде 
разгледан в съответствие с процедурите, предвидени във Вътрешния правилник на 
Трибунала на FEI, и по-специално, Раздел Б (Специфични процедури в производствата по 
искове пред Трибунала на FEI). Когато е подходящо, FEI може да изчака, докато изходът 
на всяко свързано наказателно или гражданско производство стане ясен, преди да реши 
дали да препрати случай пред Трибунала на FEI. 

 
ЧЛЕН 6 - Компетентност и Обжалване 
6.1. Трибуналът на FEI е компетентен да взема решения относно потвърдени 

нарушения на настоящата Политика като първа инстанция съгласно процеса, 
описан в Глава VIII на Общите правила (Юридическата система). Трибуналът на FEI 
може, по своя собствена инициатива или по искане на една или всички 
заинтересовани страни, да спре производството пред Трибунала на FEI и да изчака 
да стане ясен резултатът от свързаното наказателно или гражданско производство. 

6.2. Жалба може да се подаде срещу решение на Трибунала на FEI в съответствие с чл. 
165 (Обжалване) на Общите правила. 

 
ЧЛЕН 7 - Временни мерки 

 
7.1. FEI може да наложи временни мерки на Защитеното лице, включително временно 

спиране. Когато е наложена временна мярка, Защитеното лице има право да подаде 
молба до Трибунала на FEI за обжалване на такива временни мерки, включително 
отмяна на  временно спиране 

7.2. Когато е наложена временна мярка, това се взема предвид при определянето на 
всяка санкция, която може да бъде наложена. 

 
ЧЛЕН 8 - Санкции 

 
8.1. Когато се установи, че е извършено нарушение, Трибуналът на FEI налага 

подходяща санкция на Защитеното лице, от обхвата на допустимите санкции, 
посочени в член 169 (Наказания) от Общите правила, включително забрана за цял 
живот. 

8.2. При определяне на приложимите санкции, Трибуналът на FEI взема предвид 
всички утежняващи и смекчаващи вината обстоятелства и подробно описва ефекта 
от тези обстоятелства върху окончателната санкция в писменото решение. 

8.3. FEI има право да попречи на всяко лице (независимо от това дали това лице е 
защитено или не), осъдено за престъпление, което би представлявало нарушение 
на настоящата Политика, от участие във всякакви срещи или дейности, свързани с 
дадено Състезание  или Събитие, включително като зрител. 

 
ЧЛЕН 9 - Взаимно признаване 
 
9.1. При спазване на правото на обжалване, всяко решение, взето от FEI съгласно 

настоящата Политика, трябва да бъде признавано и спазвано от всички Национални 
федерации. 

9.2. Когато FEI е информиран, че Защитеното лице, е: 
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i) било осъдено за престъпление, което би представлявало нарушение 
на настоящата Политика; 
или 

ii) разкривано от неговата Национална Федерация или друг 
компетентен спортен ръководен орган, на който лицето е 
подчинено, в извършване на нарушение, което би представлявало 
нарушение по настоящата Защитна политика, FEI следва да признае 
наложената/о присъда/решение. 

 
 Когато е подходящо, FEI си запазва правото да открие отделна дисциплинарна процедура 

срещу Защитеното лице, във връзка с дейностите, свързани с FEI. 
 

ЧЛЕН 10 - Задължение за информиране 
 

Националните федерации незабавно уведомяват FEI за всички твърдения (когато е 
възможно) и/или санкции, наложени на всяко лице под тяхна юрисдикция във връзка с 
случаите на тормоз и/или насилие. 

 
FEI уведомява незабавно Националните федерации за всички твърдения (когато е 
възможно) и/или санкции, наложени на всяко лице под тяхна юрисдикция, във връзка с 
случаите на тормоз и/или насилие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ J – Обосновка на разпоредбите за неодобрени състезания 

1. Основната мисия на FEI, като световен ръководен орган в конния спорт, е „да 
постигне методичният растеж на конният спорт в световен мащаб чрез насърчаване, 
администриране и управление на хуманно и спортсменско международно 
Състезание  в класическите дисциплини в конният спорт “ 

2. В основата на тази мисия са следните два основни принципа: 
2.1. Във всяка дисциплина в конният спорт благоденствието на коня трябва да бъде от 

първостепенно значение по всяко време. То никога не трябва да се подчинява на 
конкурентни или търговски съображения. 
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2.2. Конният спорт зависи от неговата достоверност и общественото възприятие, 
произтичащо от почтеността на състезанията му. Зад това правило стои 
предварителното условие, че най-добрите Състезатели трябва да печелят честно и 
почтено, като се състезават при равни и справедливи условия и по Правила, които 
сами по себе си са справедливи, реалистични и се прилагат с компетентност и 
равнопоставеност. Нито един резултат не може да бъде от значение или валиден, 
ако не е постигнат при равни условия. 

3. FEI може да защити и насърчи тези два принципа само чрез въвеждане на подробни 
Регулации за защита на благоденствието на коня и почтеността на конкуренцията 
(като FEI Кодекса за поведение за благоденствието на коня, FEI ветеринарни 
правилници и FEI правилник за контролираните лекарства при конете) и почтеността 
на Състезанията (като Антидопинговите правила на FEI за Състезатели и Правилата 
за борба с допинга и контролираните лекарства за конете и Кодекса на FEI за 
предотвратяване на манипулиране на състезания) и чрез приемане на 
международни Състезания в официалният календар е обусловен от това, че 
Организаторът приема всички тези Правила и ги прави задължителни за всички 
участници в тези Състезания. Само по този начин FEI може да осигури еднаквото 
прилагане на необходимите Правила във всички международни състезания и да 
приведе всички Организатори на състезания и участници под отговорност съгласно 
тези регламенти за опазване на безопасността и целостта на спорта. 

4. През последните години в конния спорт се наблюдава увеличаване на броя на 
състезанията, популяризирани от частни лица, които избягват регулирането и 
отчетността пред FEI, като организират своите състезания извън официалния 
календар. Подобни неодобрени Състезания заплашват да подкопаят способността 
на FEI да постигне своята мисия по следните начини: 

4.1. Основната цел на официалния календар е да се гарантира, че не са поставени 
ненужни изисквания към конете или Състезателите, участващи в международни 
състезания. Неодобрените състезания заобикалят (и така подкопават) тези 
гаранции. 

4.2. Неодобрените състезания не са предмет на Правилата на FEI и техните организатори 
и участници и не отговарят пред FEI за спазването на тези разпоредби. В резултат на 
това FEI няма начин, с който да гарантира благоденствието на конете и Състезател 
ите, участващи в подобни състезания, или да защитава почтеността на състезанията. 
Същото може да е вярно и на национално ниво, ако национално Състезание  се 
провежда извън националните правила и дори при обстоятелства, когато 
Националната федерация изрично възрази. 

4.3. Това представлява риск от голяма вреда за спорта, както пряко (чрез физическо 
нараняване на коне и Състезатели, участващи в неодобрени състезания), така и 
косвено (подкопавайки доверието на обществото в способността на FEI да защитава 
безопасността и почтеността на спорта). Малко вероятно е обществеността да оцени 
напълно разликата между одобрени и неодобрени състезания и така, ако възникнат 
проблеми при неодобрени състезания, ще пострада имиджът на целия спорт и 
общественото доверие в способността на FEI да поддържа почтеността на спорта и 
защитата на благоденствието на неговите участници ще бъде подкопана, и ще бъде 
в голяма вреда на спорта като цяло. 

5. FEI признава необходимостта да бъде умерена в управлението на спорта и по-
специално да се намесва не повече от необходимото с цел защита на спортните 
ценности посочени по-горе. 
Следователно 
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5.1. Правилата за Неодобрените състезания не отнемат правото на Състезателите или 
Официалните лица да участват в такива състезания, или на Собствениците заявили 
участие в такова Състезание, ако това е техният избор. Вместо това, отразявайки 
принципа, че тези които се възползват от колективните усилия на FEI и всички 
заинтересовани страни, не трябва едновременно да участват в дейности, които 
подкопават тези усилия, като предотвратяват едновременното участие в Одобрени 
и в неодобрени състезания, като на всеки Състезател, Кон или официално лице му 
се отнема правото за участие за определен период от време в Одобрени състезания. 

5.2. Правото за участие се отнема в срок до 6 месеца, с надеждата, че това ще бъде 
достатъчно в защита срещу рисковете описани по - горе. Позволява се също писмен 
отказ от участие при изключителни обстоятелства. Ако този период се окаже 
недостатъчен, може да бъде преразгледан и (ако е необходимо) удължен. 

5.3. Не се предизвиква от участие в Неодобрени състезания, които Националните 
федерации са одобрили или нямат възражения, към състезания провеждани извън 
структурата на НФ, но със изричното знание и одобрение на НФ. Обаче, ако се 
злоупотреби с това, може да се наложи преразглеждане и затягане на правилото. 
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