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Въведение 
 

Настоящото издание на Правилника за издръжливост е девето поред издание в сила от 
01.01.2016 7 г. Всички предишни правилници и текстове в тях отпадат. 
 
Независимо, че в настоящия Правилник по издръжливост на ФЕИ детайлно са определени 
правилата за тази дисциплина, трябва да се има предвид, че те са неразделна част от 
Устава, Общия и Ветеринарния правилници на Международната федерация по конен 
спорт (ФЕИ). 
 
Всички непредвидени случаи или обстоятелства, не могат да бъдат описани в този 
Правилник. Това издание на Правилника е направено за да можем гъвкаво да се адаптира 
към развитието на дисциплината използвайки в подходящите моменти Анекси за идеи и 
предложения как безопасно да се развива тази дисциплина и състезания. При всички 
непредвидени случаи и обстоятелства, задължение на Журито на терена и всички други 
ФЕИ официални лица е да вземат правилно решение, като се съобразяват със спортния 
дух на състезанието и се придържат възможно най-близо до Правилника по 
издръжливост и Общия правилник на ФЕИ. 
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Правила на поведение за благоденствието на коня 
 
 

ФЕИ изисква всички които взимат участие в международния конен спорт да се 
придържат към кодекса на поведение на ФЕИ и да признават и приемат, че по всяко 
време благополучието на коня трябва да е най-важно. Благополучието на коня 
никога не трябва да бъде подчинено на състезателни или търговски интереси. 
Следните точки практически трябва да се отнесат към: 

1. Общо благосъстояние 
a) Добро гледане на коня 

Гледането в конюшнята и храненето трябва да са съвместими с най-добрите 
практики за гледане на коня. Чисто сено с високо качество, фураж и вода трябва да 
бъдат винаги на разположение. 

b) Тренировъчни методи 
Конете трябва да преминат обучение единствено с методи, които съответстват на 
тяхната физическа подготовка и нивото на зрялост за съответната дисциплина. Те не 
трябва да бъдат подлагани на каквито и да е тренировъчни методи, които са обидни 
или причиняващи страх. 

c) Подковаване и клинци 
Грижата за копитата и подковаването трябва да са на високо ниво (с висок стандарт). 
Клинците и подковите трябва да са направени и пригодени да предотвратят риска от 
болка или нараняване.  

d) Транспорт 
По време на транспортиране, конете трябва да бъдат напълно обезопасени против 
наранявания и други здравословни рискове. Превозните средства трябва да бъдат 
безопасни, с добра вентилация, поддържани с висок стандарт, редовно 
дезинфекцирани и управлявани от компетентен персонал. Винаги трябва да има 
подходящ персонал (конегледачи) за подпомагане грижите за конете.  

e) Превозване Транзит 
Всички пътувания трябва да бъдат внимателно планирани и редовно да се правят 
почивки, при които да се дават на конете вода и храна по настоящите препоръки на 
ФЕИ. 

2. Способност за участие в състезание.  
a) Способност и годност  

Участието в състезания трябва да бъде ограничено с цел да се подберат подготвени 
коне и спортисти с доказани способности. На конете трябва да бъде осигурен 
подходящ период за почивка между тренировките и състезанията и допълнителна 
почивка трябва да се прибави ако конят се транспортира. 

b) Здравословно състояние 
Никой кон, който изглежда, че не е във форма за състезание, не бива да се състезава 
или да продължава да се състезава и трябва да бъде потърсен съвет от Ветеринарен 
лекар винаги когато има някакво съмнение. 

c) Допинг и лечение 
Злоупотребата с допинг и лекарствени средства е сериозен проблем за 
благополучието на конете и няма да бъде толериранa. След всяко ветеринарно 
третиране, трябва да бъде дадено достатъчно време за да се възстанови напълно 
коня преди състезание. 



6 
 

d) Оперативни интервенции 
Никакви оперативни интервенции, които застрашават здравето на състезателен кон 
или безопасността на другите коне и/или спортисти не трябва да бъдат допускани. 

e) Бременна(жребна)/наскоро родила кобила 
Бременни кобили не трябва да се състезават след четвъртия месец на тяхната 
бременност или с малко неотбито конче. 
 

f) Злоупотреба с помощи 
Злоупотреба над кон с основни, спомагателни помощи или допълнителни (нагайки, 
шпори и др.) средства няма да бъде допускана. 
 

3. Състезанията не трябва да застрашават благополучието на коня 
 

a) Състезателни плацове 
Конете трябва да бъдат тренирани и да се състезават само на подходящ и безопасен 
терен. Всички препятствия и условия за състезание трябва да бъдат проектирани 
мислейки за безопасността на конете. 

b) Покритие на плацовете.  
Повърхността (терена), по която конете се движат, тренират или се състезават, 
трябва да бъде направена и поддържана така, че да намалява факторите, водещи до 
наранявания. 

c) Лоши метеорологични условия (екстремни).  
Не трябва да се провеждат състезания в лоши (екстремни) метеорологични условия, 
ако това застрашава безопасността на конете. Да бъде осигурено бързо охлаждане 
на конете след състезания. 

d) Конюшни по време на състезания.  
Конюшните трябва да бъдат безопасни, хигиенични, удобни, с добра вентилация и 
задоволителен размер за разположението на конете. Винаги трябва да има места за 
миене на конете и винаги вода на разположение. 

4. Хуманно отношение към конете. 
a) Ветеринарно обслужване 

Винаги трябва да има ветеринарен специалист по време на състезания. Ако кон е 
наранен или изтощен по време на състезание, ездачът трябва да слезе и 
ветеринарният лекар да прегледа коня. 

b) Специализирани центрове 
Когато и да се наложи , конят трябва да се качи в линейка и да бъде откаран до най-
близката клиника за лечение за по-нататъшна преценка и лечение. На наранен кон 
трябва да бъде оказано поддържащо лечение преди транспортиране. 

c) Наранявания по време на състезания 
Честотата на нараняване по време на състезание трябва да бъде проследявана. 
Състоянието на плацовете, честотата на изпитанията и всякакви други предпоставки 
за нараняване на конете, трябва непрекъснато да бъдат проверявани и да бъдат 
търсени начини за предотвратяване или сведени до минимум възможностите за 
инциденти. 

d) Евтаназия 
Ако нараняването е изключително сериозно, може да се наложи евтаназия на коня, 
която да се извърши от ветеринар, колкото е възможно по-скоро от хуманна гледна 
точка и по най-безболезнен начин. 

e) Отказване  
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Конете трябва да бъдат третирани хуманно и със съчувствие след като прекъснат 
своята състезателна дейност. 

5. Обучение. 
ФЕИ настоява всички, които са свързани с конния спорт да достигнат възможно най-
високо ниво на образование в тяхната сфера на познания, приложими за грижите и 
работата със спортни коне. 
Настоящият Кодекс за поведение за хуманно отношение към коня могат да бъдат 
променени от време на време и мненията на всички са добре дошли. Особено 
внимание ще бъде отделено на нови научни открития и ФЕИ насърчава по-
нататъшното финансиране и подкрепа за изследвания сферата за благосъстоянието 
на коня. 
 

Английският текст е достоверна версия за съдебни цели. 
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Глава І – СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

 

Член 800 – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Кодекс  

На поведение за състезатели и регистрирани треньори, участващи във ФЕИ 
състезания по издръжливост 

1. Този кодекс разпознава две различни роли, свързани с подготовката и участието на 
коне във ФЕИ състезание по издръжливост: състезател и треньор 

2. За целите на този кодекс „ състезател“ е ездачът на коня в състезанието 
3. За целите на този кодекс „треньор“ е човекът който  е отговорен за физическата и 

психическа подготовка на коня за състезание. 
4. Преди състезанието, треньорът е отговорен за обучението на коня за състезание, 

което включва програма от упражнения, хранене на коня, търси подходящо 
ветеринарно обслужване и администрация на терапевтичните субстанции под 
ветеринарен съвет. 

5. В много случаи Състезателя ще бъде ездача и треньора на коня. 
6. За да бъдат успешни и двамата – състезател и треньор трябва да имат познания за 

темпо, успешно и безопасно използване на коня по трасето и трябва винаги да се 
грижат за безопасността на човека и коня.  

7. Състезател и треньор не трябва да заявяват кон за състезание или да участват с кон, 
който страда от заболяване, нараняване или приема лекарства които биха се 
отразили неблагоприятно или повишават способностите на коня да се състезава. 

8. ФЕИ препоръчва на всички, участници в международни състезания по конен спорт 
да спазват кодекса за поведение на ФЕИ за благоденствието на коня и да съзнават и 
приемат, че по всяко време благоденствието на коня трябва да бъде от 
първостепенно значение. Благоденствието на коня никога не трябва да бъде 
подчинено на състезателни или търговски влияния. 

9. Състезателят и треньорът трябва да познават ФЕИ правилника по издръжливост, 
ФЕИ ветеринарен правилник, ФЕИ Анти-допинг правила за конете, анти-допинг 
правила за състезатели и правилника за контролиране на лекарствената терапия 
като допълнение на познаването на основния правилник. Те трябва да са сигурни че 
са запознати със всички ежегодни промени, редовно да преглеждат правилника по 
издръжливост, Ветеринарния правилник и да подкрепят Чистия спорт.  

10. Състезатели и треньори трябва да се придържат към тези правила и правилници при 
подготовката и по време на състезание. 

11. ФЕИ имат правото да предприемат дисциплинарни мерки  срещу състезател или 
треньор, които не спазват този кодекс, ФЕИ правилата и правилниците в ущърб на 
благоденствието на коня и честността на спорта. 

12. Когато се регистрира във ФЕИ един кон за дисциплината издръжливост, името на 
треньора на този кон трябва също да се регистрира и да се плати такса за 
регистрацията. Ако регистрираният треньор е регистриран състезател, тогава не се 
таксува допълнителна такса. Всяка смяна на треньора за коне регистрирани във ФЕИ 
трябва да се обявява във ФЕИ и регистрацията на треньора да се обновява 
съобразно. 
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800.1 Състезанията по издръжливост са изпитание на способностите на състезателя да 

може безопасно да управлява коня, провеждат се с цел да се проверят качествата 
издръжливост и тренираност на коня в крос по издръжливост в скоростно 
изпитание по маршрут, дистанция, климатични особености и време.  

800.1.1 Затова най- важната отговорност на Техническия делегат, Журито на терена, 
стюардите, Ветеринарната комисия, шефа на отбора , Ветеринарния лекар на 
отбора, треньора и  конегледача и абсолютната отговорност на състезателя е да 
гарантира здравето и благосъстоянието на коня чрез старателно прилагане на 
техните умения заедно с интелигентното отношение на ездача.  

800.1.2 За да участва успешно в такъв вид състезания всеки състезател трябва да има 
познания за темп и ефикасност, и да има правилно отношение към своя кон при 
езда през пресечена местност.  

800.1.3 В състезанията по издръжливост всеки индивид от рода Equine (еднокопитни) се 
счита за „кон“. 

800.2 Състезанието се състои от отделни етапи  
800.2.1 всеки не по-дълъг от 40км и по принцип най-малко 20 км, но със сигурност не по-къс 

от 16 км. 
800.2.2 В края на всеки етап се прави задължителна почивка за ветеринарен преглед. 

Чуждестранният Ветеринарен делегат, президента на Ветеринарната комисия и 
президента на журито на терена, съветват за разстоянието за всеки етап и се 
консултират за времето за възстановяване на ветеринарната врата. 

800.2.3  Например, при дистанции от 80 до 119 км, трябва да има най-малко 2 ветеринарни 
врати, плюс финален преглед (три фази). 
При дистанции от 120 до 139 км, трябва да има най-малко 3 ветеринарни врати, 
плюс финален преглед (четири фази). 
При разстояния от 140 до 160 км. би трябвало да има най-малко 5 ветеринарни 
врати, плюс финална проверка(6 фази). (Има възможност да се редуцират на 5 фази, 
но след препоръка от Ветеринарният делегат и одобрение от президента на 
Ветеринарната комисия). 

800.2.4 Отделните етапи могат да бъдат разпределени в 2 или повече дни. 
800.2.5 Всяка фаза от състезание по издръжливост трябва да е последвана от задължителен 

период за почивка или време на задържане. 
800.2.6 Всеки ден от състезанието по издръжливост трябва да е разделен минимум на 2 

фази, разделени от ветеринарна проверка и време за задължителна почивка. 
800.2.7 Всяко състезание по издръжливост трябва да има поне едно задържане не по-късо 

от 40 мин. 
800.2.8 Времето за задържане при всички фази, трябва да бъде най-малко 1мин за 1км. Т.е. 

след фаза от 35 км, минималното време за почивка, трябва да бъде 35 минути. 
800.2.9 Максималното време за задържане описано в програмата не може да надвишава 60 

мин. За едно задържане за един ден състезание и в състезание от 3* и нагоре трябва 
да има поне едно задържане за най-малко 50 мин. 

800.2.10 Също така времето за задържане изискващо задължителна реинспекция трябва да 
бъде минимум 40 мин. и за същата ветеринарна реинспекция, конят се изисква да се 
представи, не по-рано от 15мин. преди тръгването.. 

800.3 Каквито и да са редът и правилата за стартиране, всеки състезател трябва да измине 
цялото разстояние на състезанието така като че ли е сам и се състезава по 
хронометър. 
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800.4  Двойката, която измине цялото разстояние на състезанието за най-кратко време, се 
класира като победител след успешно преминаване през всички финални 
ветеринарни инспекции и медицински контрол, както и другите протоколи свързани 
с безопасността на коня и ездача, съгласно основния правилник  на ФЕИ или 
Ветеринарните регулации или всички други ФЕИ правилници и  правила. 
Състезанията трябва да се организират така, че да се дава възможност на 
състезателите сами да определят скоростта и алюра на конете си, за да се състезават 
по хронометър.  

800.4.1  Вредни условия: ако възникнат вредни условия на терена или други фактори като 
висока влажност, високи температури, които биха могли да компрометират 
възможността ездача да завърши успешно изпитанието, Организационният комитет 
консултирайки се с техническия делегат, определя максималното контролно време 
за преминаване на отделна отсечка или фаза от състезанието и/ или заключителното 
време за Ветеринарната Врата, за да се гарантира че състезателите не са твърде 
далеч от съответния темп за безопасна езда и да осигурят безопасност за коня.  

800.4.2  Следене за безопасност: Обратно, поради обстоятелства, свързани с проверка на 
безопасността, OК в консултации с TД може да създава участъци на трасето, с 
контролирана скорост на коня и / или максимална скорост. Все пак, това ще зависи 
от зависи от моментните условия, спецификата на кроса, както и от това по кое 
време на деня е, но не трябва да надвишава 5 км по всяко време, или 5% от кроса. 
Като цяло, трябва да няма повече от една точка с контролирана скорост и / или 
определен темп за фаза на състезанието, и никога да не е в крайния етап. 

 
 

Член 801 ТРАСЕ 
 
801.1.   Техническият делегат и ФЕИ Курс дизайнера(когато е назначен) в съгласие с ОК 

трябва да помагат при изграждането на технически препятствия в кросовото трасе в 
рамките на възможностите на терена и съобразено с климатичните условия, което 
да включва промени в темпа и терена, които да тестват издръжливостта и уменията 
на комбинацията от кон и ездач, но не застрашавайки здравето на коня.  

801.2  Трасето може да включва естествено възникнали или направени препятствия (но не 
специално обособени) като пътеки, канавки, стъпаловидни изкачвания и слизания, 
пресичане на вода, които допълват технически факторите терен,смяна на темп, 
височина, посока и скорост, но не ги ограничават 

801.3. В програмата на състезанието ясно трябва да бъдат посочени характера на терена, 
където ще се провежда състезанието, и разликата във денивелацията.  

801.4.   Трасето не трябва да включва повече от 10% път с твърда настилка, който се 
използва за автомобилно движение.  

801.4.1 Под абсолютния контрол на Корс дизайнера или техническия делегат обиколките на 
трасето не трябва да са специално проектирани и конструирани за скоростни 
изпитания, които да подложат конете на увеличен риск от наранявания по време на 
състезанието.  

801.5.   Най-трудната част от трасето, би трябвало да бъде в началото на състезанието. 
801.6.   Разстоянията на отделните фази трябва да бъдат определени от ОК и публикувани в 

програмата на състезанието. 
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801.7.   Дотолкова доколкото е възможно техническите препятствия трябва да бъдат 
оставени в тяхната естествена среда. Ако се налага могат да бъдат укрепени за да 
издържат по време на състезанието. 

801.8.   Фронтът на финала трябва да бъде достатъчно голям (широк), така че да дава 
възможност на няколко коня да развият скорост, без да си пречат един на друг при 
пресичането му и трябва да осигуряват възможност за сигурно спиране на ездача 
след пресичане на финалната линия на спринт или галоп. Трябва да бъде 
разположен колкото е възможно по-близо до Ветеринарната врата. 

1. Полето за игра се състои от: определеното трасе (обиколки или фази), определеното 
поле за възстановяване по трасето и на ветеринарната врата, полето за ветеринарен 
преглед и полето за почивка. При провеждането на шампионати, трябва да има 
ограничен достъп до полето за игра, което да е описано в програмата. 

2  Максимум 5 конегледачи на кон се допускат на ветеринарната врата (ветгейт) като 
се взема под внимание наличието на пространство или за да се гарантира че конят 
има достатъчно място за почивка. Достъпът до ветгейта и мястото за преглед на 
конете може да бъде по - нататък ограничено допълнително от ОК по съвет на ФЕИ 
Техническия Делегат. Тези рестрикции трябва задължително да са упоменати в 
одобрената от ФЕИ програма на състезанието. Конегледачът изгубва достъпа си  до 
ветгейта след отстраняване на въпросния кон от състезанието   

3 Всички коне трябва през цялото време да бъдат достъпни за пълно наблюдение от 
ФЕИ Ветеринарни официални лица и/или Жури на терен и/или стюарди. Никакви 
паравани, никакво оборудване или прегради от какъвто и да е вид, не могат да 
бъдат използвани за предотвратяване на наблюдението под заплаха от наказание 
чрез дисквалификация и предупреждение с жълт картон.  

 

Член 802 МАРКИРОВКА НА ТРАСЕТО 
 
802.1.   Определение: Маркировката на трасето трябва да бъде така направена, че да няма 

никакво съмнение за състезателя накъде да продължи по него. Маркировката може 
да бъде от флагчета, ленти, табели, каменен знак, нанесен с боя или вар, и т.н.  

802.2.   Състезателят трябва да завърши цялото трасе по посочените на картата белези, в 
правилен ред и посока, описани в чл. 802.6. 

802.3.   Грешки по трасето. Всяка допусната грешка – отклонение от трасето, трябва да бъде 
поправена на мястото, където е допусната, в противен случай състезателят се 
елиминира. Алтернативно ако поправката на грешката е неизпълнима и/ или е в 
интерес на коня Журито на терена може да определи алтернативен маршрут, който 
ще изиска от състезателя да измине еквивалентен километраж по същото 
разстояние и тип на терена. Този километраж да бъде изпълнен в рамките на 
самостоятелен етап, осигурявайки на състезателя преминаване през всяка 
Ветеринарна Врата в правилния ред и в определеното валидно време. При този 
случай състезателят получава само възможност (бонус) за завършване. Състезателят 
трябва да получи сертификат за способност за представянето си , но може да не се 
взема предвид при награждаването за най-добро състояние на коня или в 
разпределянето на отборното точкуване или индивидуалното класиране. 

802.4.   Гранични флагчета. Ограничителни флагчета или всякакви други приемливи 
индикации трябва да се използват за отбелязване на етапите по цялото трасе, да 
обозначават опасните места по трасето и да определят Старта и Финала. Подобни 
флагчета или знаци трябва да бъдат спазвани, когато състезателят минава покрай 
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тях по трасето, не спазването им води до дисквалификация. Организационният 
комитет трябва да постави съдии на терена на тези места, където може да се мине 
по-пряко, за да се контролира минаването по задължителното трасе. 

802.5.   Маркировка. Насочващи знаци и флагчета се поставят, за да посочват общата посока, 
в която трябва да се движат състезателите, и да им показват правилния път. Тези 
знаци да са поставени така, че състезателите да могат да ги забележат без да губят 
време. На всеки 10 км. де се поставя знак с изминалото разстояние. 

802.6.   План на трасето. На всеки състезател трябва да се предостави предварително план 
или карта, където де е нанесено трасето и да са посочени местата за задължително 
спиране и възможно опасните преходи. 

802.7.  Старт и Финал. Стартът и финалът на всяка една фаза трябва много ясно да е 
отбелязан с подходящи знаци. 

 

Член 803 ПЛАН НА ТРАСЕТО 
 
803.1.   Kарта на трасето 
  Карта в мащаб не по-малък 1 : 50 000 трябва д а бъде предоставена на всеки 

състезател, когато се приключи трасето, предварително на срещата на ездачите и 
със сигурност преди старта. 

803.2.   Завършване на кроса 
  Кроса на състезание по издръжливост трябва да бъде официално установен 7 дни 

преди старта на състезанието и трябва да е официално одобрен от Техническият 
делегат преди да бъде дадена на жури терен.  

 

Член 804 ПРОМЕНИ В ТРАСЕТО НОВ ГРАФИК/ ОТЛАГАНЕ ИЛИ 
НАПУСКАНЕ 

 
804.1  След като официално се установи трасето, не се разрешават никакви промени без 

одобрението на Техническия делегат или Журито на терена. 
804.2  Нов график/ закъснение на състезанието. При извънредни обстоятелства, изброени 

в чл. 804.2.4 състезанието може да има нов график или да отложи старта поради: 
804.2.1  Напредване на състезанието(до 1 час преди Първата ветеринарна проверка) 

решение на Техническият делегат в консултация със представител на ОК, 
Ветеринарен делегат, Президент на Ветеринарна комисия или Президент на Жури 
на терена. 

804.2.2.  След започване на състезанието: Решение на Президента на Жури терен при 
съгласуване с Журито на терен, представител на ОК , Ветеринарен делегат, 
Президент на Ветеринарната комисия и Технически делегат. 

804.2.3.  Отговорност на ОК: О Комитети на състезанията се окуражават при планирането им 
или да предвиждат отлагане на старта за не повече от 30 часа или да съставят 
напълно нов график за състезанието. В състезание CEIO, 4 звезди или шампионати 
ОК трябва да включи такава възможност в програмата на състезанието. 

804.2.4  Изключителни обстоятелства: Изключителни обстоятелства са тези които настъпват с 
късо предизвестие, които могат да предизвикат не основателен риск за ездача и/ 



13 
 

или коня по време на състезанието. Пример и съвет за определянето на такива ще 
бъде предоставен в Ръководството по Издръжливост. 

804.3  Напускане на състезанието: При катастрофални събития или обстоятелства, появили 
се преди или по време н а състезанието както е казано в член 804.3.4., състезанието 
може да бъде напуснато както следва: 

804.3.1  Напредване на състезанието.(до 1 час преди Първата ветеринарна проверка) 
решение на Техническият делегат в консултация със представител на ОК, 
Ветеринарен делегат, Президент на Ветеринарна комисия или Президент на Жури 
на терена. 

804.3.2.  След започване на състезанието: Решение на Президента на Жури терен при 
съгласуване с Жури на терен, представител на ОК , Ветеринарен делегат, президент 
на Ветеринарната комисия и Технически делегат. 

804.3.3.  Отговорност на ОК: О Комитети на състезанията се окуражават при планирането им 
или да предвиждат закъснение на старта не повече от 30 часа или да съставят 
напълно нов график за състезанието. В състезание CEIO, 4 звезди или шампионати 
ОК трябва да включи такава възможност в програмата на състезанието. 

804.3.4.  Катастрофални събития или обстоятелства. Тези които се появяват след кратко 
предизвестие и могат да бъдат определени като опасен риск за сигурността на ездач 
и/ или конни които не могат да бъдат избегнати из изменение на трасето, нов 
график или отлагане на състезанието. Пример и съвет за определянето на такива ще 
бъде предоставен в Ръководството по Издръжливост. 

804.4  Естество на издръжливостта: във всички случаи трябва да се помни, че тази 
дисциплина предвижда състезание по предизвикателен терен, време и 
обстоятелства като тест по издръжливост и такова отлагане на старта, нова програма 
или отказ от състезанието трябва да се прилагат само като екстремно изход. 

804.5 Съобщения. Във всички случаи изброени по-горе трябва ездачите и/ или шефовете 
на екипите, както и ОК, екипът на системата за засичане на времето и всички 
официално лица, да бъдат уведомявани официално и лично веднага след като 
прилагането на мярката е възможно със сигурност преди старта или преди фазата за 
която се отнася. 

 

Член 805 –МЕТОД НА СТАРТИРАНЕ 

 
805.1 Конете не трябва да преминават стартовата линия преди да бъде даден началният 

сигнал. 
805.2 Ако състезател направи фалшив старт, състезателят трябва да се върне отново и да 

пресече стартовата линия, в противен случай отпада от състезанието. Неговото 
стартово време ще се счита, когато бъде даден първоначалния сигнал за старт. 

805.3 Стартовото време на всеки състезател, не представил се навреме за стартирането, се 
отчита от предварително обявеният му час за стартиране. Състезател не може да 
стартира по-късно от 15 минути след официалния старт. 

805.4 Масов старт или шахматно стартиране може да се използва при стартиране в 
последователни дни в многодневни състезания. Когато се използва шахматен старт 
Масов старт не трябва да се използва в последващите дни при многодневни 
състезания. двойките трябва да стартират през същия времеви интервал, определен 
от разликите им на финала през предходния ден. Това ще продължи за период от 
време, например един час по преценка на Президента на Жури терен и 
Техническият делегат в консултация с ОК. След това останалите стартират заедно. 
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Член 806 ВРЕМЕ И ЗАПИСВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
806.1  Тъй като времето играе основна роля при състезанието, ОК трябва да осигури 

точното записване на всеки старт и финал на всеки състезател от добре подготвени 
лица, използващи синхронизирани методи за време измерване. 

806.2  На всеки състезател ще му бъде издадена времева карта или приемлив и четлив 
алтернативен вариант за всяко състезание. (Виж Ръководството по Издръжливост.) 

 806.3  ОК трябва да осигури алтернативен източник на енергия и резервен такъв за 
запазване на записаната информация за времето и състезанието, когато електронни 
системи (препоръчително за 3* и повече) са основният метод. Система за записване 
на времето със стюарди, които показват на монитор записаното и/ или 
времезаписвачи се препоръчва на старта и финала на всяка времева фаза на 
състезанието. 

806.4  Времето се брои непосредствено след даването на сигнала за старт до 
непосредствено след като състезателят пресече финалната линия 

806.5  Система с ветеринарни врати за принудително спиране трябва да се използват (Виж 
Ръководството по Издръжливост.) 

806.6.  При ветеринарните врати измерването на времето за представяне на състезателите 
трябва да бъде направено така, че да се избягват всякакви отлагания на 
измерването или записването поради скупчване на много коне едновременно за 
преглед.  

 

Член 807 – СЪСТЕЗАНИЯ И ЧЕСТНА ИГРА 
  
807.1  Състезателите могат да водят коня или да го следват, но трябва да преминават 

яздейки през старта и финала. В противен случай отпадат от състезанието. 
807.2  Състезател, който не се съобразява с дадените времеви ограничения, ще се смята за 

отпаднал да продължи за следващия етап или за крайно класиране. 
807.3.  Никой друг няма право да води или да язди конят по трасето след като състезателя е 

стартирал вече. В противен случай такъв участник се дисквалифицира. 
807.4  Умишленото възпрепятстване на напреднал състезател от по-бавен състезател се 

санкционира с дисквалифициране. Тази мярка не се налага за да предотврати 
конкуренцията между ездачите на трасето за класиране, но е предназначена да се 
прилага в случаите, когато бавен състезател изостава с една обиколка поради това, 
че се движи на по-бавен темп или поради други проблеми, отказ или проблеми с 
оборудването. 

807.5  Състезател, елиминиран или дисквалифициран по някаква причина, трябва 
незабавно да напусне трасето и няма право да продължи докато няма основателна 
алтернатива и само след като е бил утвърден от член на Жури терен или ако няма 
свободен такъв от Стюард. 

807.6  Позволена помощ по време а състезанието или по трасето: 
807.6.1  Програмата на състезанието трябва точно да указва къде е позволена помощта на 

състезател(от екипа) на ветеринарните врати и по трасето. 
807.6.2.  Състезателят трябва да има достъп до вода най - малко на всеки 10км по трасето. 
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807.6.3  При всички случаи включително и докато е на трасето на състезателя може да се 
помогне например: - след падане от коня, при изпускане на коня, ако има 
разхлабена или паднала подкова. 

807.6.4  За допустимата помощ, която е позволена моля виж Ръководството по 
Издръжливост. 

807.7  Непозволена помощ: Следните видове дейности са забранени, които дават 
възможност на нередовните ездачи да получат предупреждение, жълт картон или 
дисквалификация по преценка на Жури терен, включват но не са ограничени до: 

807.7.1  Състезателят да бъде следван или изчакван на трасето с каквото и да е превозно 
средство, да бъде съпровождан от пешеходец или ездач, който не участва в 
състезанието; - предупреждение с жълт картон 

807.7.2  Да оказват помощ на която и да е част от трасето не специално определена за такава 
помощ - предупреждение с жълт картон; 

807.7.3  Да приемат помощ на която и да е част от трасето от някой който не е оторизиран да 
оказва подобна помощ. 

807.7.4  Да бъдат следвани, предвождани или придружавани по която и да е част от трасето 
или в непосредствена близост до трасето от моторно превозно средство(въпреки 
т.807.6.1). предупреждение с жълт картон 

807.7.5  Трета страна да подканва коня по време на тръс във ветеринарната врата. 
предупреждение с жълт картон 

807.7.6  Някой по трасето да окуражава коня/ете по какъвто и да е начин. предупреждение с 
жълт картон и дисквалификация 

807.7.7  Да прерязва телените препятствия или да променя част от огражданията около или 
във трасето, да почиства пътя или да подрязва дърветата или да отстранява 
предизвикателствата или да променя техническият аспект на трасето 
предупреждение с жълт картон 

807.7.8  Приемане на каквато и да е намеса на трето лице, независимо дали е измолена или 
не, чиято цел е да осигури преимущество на състезател или неговият кон 
предупреждение с жълт картон и дисквалификация  

 

Член 808 – ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 
808.1  В програмата на състезанието, която се публикува от Организационния комитет за 

всяко едно международно състезание по издръжливост, не е необходимо да се 
повтарят ФЕИ Общите правила или ФЕИ Правилата за състезания по издръжливост. 
Достатъчно е да се определи категорията на състезанието, разстоянията, скоростта, 
оптималното време, ограниченията във времето и евентуалните ограничения във 
времето на всяка фаза, начинът на класиране, правилата за старта, начина на 
определяне на трасето, процедурите по задължителните контролни прегледи, 
описание на трасето и евентуалните опасности. 

808.2  За допълнителни специфични неща, свързани с програмата на състезание по 
Издръжливост се обърнете към Ръководството по Издръжливост. 

808.3  В допълнение към условията на състезанието (крайна дата за приемане на заявки, 
място и време на старта, брой и продължителност на задължителните прегледи, 
такса за участие и награди) е необходимо също да се уточнят такива 
административни подробности като транспорт, настаняване на състезателите и 
придружаващия персонал, осигуряване на конюшни и храна за конете и т.н.  
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Член 809 ОБЛЕКЛО 
 
809.1.1 При всички състезания по издръжливост трябва да се носи предпазно средство за 

главата (тока или каска), стандартно за конния спорт, което да е безопасно 
затегнато. 

809.1.2 Безопасни за езда обувки с токчета от 12мм или повече или алтернативно затворени 
стремена са задължителни за всички участници които яздят, във всички състезания 
по издръжливост. 

809.1.3 Облеклото трябва да бъде подходящо и да не накърнява създадения имидж на 
състезанието по издръжливост. 

 За всички международни състезания е задължително да се носи следното облекло: 
809.3.1  За тези които участват в церемониите по откриване, предварителен преглед, най-

добро състояние на коня и церемониите по награждаване, 
• Състезатели: Елегантни отборни или индивидуални униформи  
 Официални лица към отбора, конегледачи, екипа: Елегантни отборни или 

индивидуални униформи  
• ФЕИ официални лица: Официално облекло, включващо сако и вратовръзка където е 

подходящо  
• Шорти и сандали са неприемливо облекло и не са позволени 

809.3.2  По време на самото състезание: 
• Състезатели: Подходящо за езда облекло, риза/ поло риза, която има яка 
• Официални лица към отбора, конегледачи, екипа: Елегантно отборно или 

индивидуално облекло. Не са разрешени шорти във зоната на ветеринарния 
преглед или сандали в „полето за игра”(за безопасност). 

• Официални лица: Елегантно облекло без шорти или сандали. 
 

Член 810 АМУНИЦИЯ И ЕКИПИРОВКА 

 
810.1 По принцип няма ограничения за седлото, но същото трябва да бъде обезопасено и 

да пасва добре върху тялото на коня. Всеки вид поводи, които ограничават 
свободното движение на главата на коня, включително, но не ограничено само за 
плаващите/френските поводи. 

810.1.1 Специфична екипировка за сигурност като светло отразители или други подобни 
може да се препоръчат в програмата на състезанието. 

810.1.2 Шпорите и нагайките са абсолютно забранени 
810.1.3 Употребата на мобилни телефони и GPS устройства са разрешени. Всички останали 

средства за мобилна комуникация трябва първо да бъдат одобрени от Жури терен 
преди състезанието. 

810.1.4 ФЕИ Общ правилник в частта за рекламата. 
810.1.5 На ушите на коня не трябва да има никакви вмъкнати ли поставени неща. Ушите 

на коня не трябва да бъдат запушени. Тапите за уши са забранени. Наочниците могат 
да бъдат разрешени, но трябва да позволят пълна видимост напред, без 
модификации по тях и трябва да бъдат сваляни на ветгейта. Определение за 
наочници ще намерите в Ръководството за съдии.   
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Член 811 ГРУБОСТ И ЖЕСТОКО ОТНОШЕНИЕ 
 
811.1  Всяко действие или серия от действия, които по мнение на Журито на терена се 

считат без съмнение като грубост или жестоко отношение към животното, се 
наказват с дисквалификация на състезателя и случаят се докладва в 
Международната Федерация.  

811.2  Доклади за подобни груби действия трябва да бъдат придружени, когато е 
възможно, с подписите и адресите на свидетели, станали очевидци на тези 
действия. Тези доклади трябва да бъдат предадени на Журито на терена или на 
секретаря на Организационния комитет колкото е възможно по-бързо.  

 

Член 812 ТЕГЛО 
 
812.1.  При 4 звезди състезание, шампионати, СЕІО и СЕІ минималното допустимо тегло на 

ездача е 75 кг включително цялото оборудване на ездача. 
812.2.  При CEI3* - състезания 3 звезди минималното допустимо тегло за ездача е 75 кг. 

Трябва да бъде точно описано в програмата на състезанието.  
812.3.  В състезания 1* и 2*могат да бъдат разрешени алтернативно разделение по тегло и 

по пол, които трябва да бъдат предварително одобрени от ФЕИ и трябва да са явно 
посочени в програмата на състезанието  

812.4.  За юноши и млади ездачи няма изисквания за минимално тегло. 
812.5.  Когато има изискване за минимално тегло проверката му трябва да се извършва 

преди старта и когато е възможно след финала и на случайно избрано място по 
време на състезанието.  

812.6.  Ездачите трябва да бъдат измерени преди състезанието и където е необходимо да 
бъдат измерени с цялата си екипировка( с изключение на поводите). Същата 
екипировка трябва да бъде носена от ездача по всяко време на състезанието. В 
противен случай ездачът се наказва с изключване. 

 Не се разрешава никаква загуба на тегло в екипировката Задължение на ездачите е 
да се измерят веднага след пресичане на финалната права ако бъде изискано от ФЕИ 
съдиите. 

812.7.  Организаторите трябва да осигурят необходимото устройство за измерване на 
теглото, който да има възможност да се рекалибрира. 

 

Член 813 КЛАСИРАНЕ 
 
813.1  Индивидуалисти: В състезание за издръжливост победител е двойката с най-добро 

време която успешно е преминала всички протоколи и изисквания включително (но 
не само) и последният ветеринарен преглед. В програмата на състезанието ясно 
трябва да се изясни методът на класиране на състезателите. 

813.2  Отбори: Отборът-победител се определя, като се събере общото време на тримата 
най-добри състезатели в отбора, след като те са били класирани на финала. В случай 
на равенство, отборът победител се определя от по-доброто време на третия в 
крайното класиране състезател от даден отбор. 

 В случай, че по-малко от трима членове на един или повече отбори са били 
класирани, тези отбори нямат право на отборно класиране. 
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813.3   Равенство: Когато двама или повече състезатели, стартирали заедно, постигат едно и 
също крайно време, те се класират според тяхното пресичане на финалната линия. 

813.4  Дисквалификация , Оттегляне или отпадане от следваща фаза. 
813.4.1  Дисквалификацията, настъпва когато състезателят е наказан от Журито на терен и 

отстраняване от по-нататъшно участие в състезанието поради нарушаване на този 
правилник, ФЕИ Основен Правилник или Ветеринарни разпоредби или неспазване 
на програмата на състезанието.  

813.4.2  Отпадане от следваща фаза: настъпва когато състезателят е отстранен от 
състезанието защото не е успял да премине ветеринарният преглед, не е завършил 
цялото трасе според изискванията или не е спазил всички времеви интервали за 
представяне пред ветеринарната комисия или за завършване на кроса.  

813.4.3  Оттегляне: настъпва когато един състезател доброволно се оттегли от състезанието, 
но може да се счита за доброволно и Оттегляне само когато състезателят е завършил 
успешно всички фази до тази точка; състезателят е завършил настоящата си фаза ако 
е преминал през всички необходими ветеринарни инспекции последващи тази фаза 
включително задължителната проверка за възстановяване или ветеринарно 
изискваната проверка за възстановяване.; и чл. 813 в настоящият правилник няма 
друго предвидено за отстраняване от състезанието.  

813.5  Всички коне, отстранени от действащо състезание доброволно или не и във всяка 
фаза на състезанието трябва да бъдат представени за ветеринарен преглед или пред 
Ветеринарната комисия или пред панела от лекуващи (трийтинг) ветеринари в 
рамките на 30 мин. след отстраняването, освен ако няма ФЕИ ветеринарно 
разрешение за незабавно трансфериране на коня от терена на състезанието до 
предварително определено лечебно заведение и неговите ветеринарни документи 
да бъдат попълнени съответно. Неспазването на това изискване ще доведе до 
получаване на Жълт картон от Състезателя или регистрирания треньор и налагане на 
задължителна почивка на коня за период от 60 дни. 
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ГЛАВА ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

Член 814 КАТЕГОРИИ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ 
 
 Международните състезания по издръжливост се разделят на следните категории: 

• CEІ (международно състезание по издръжлива езда) 
• СЕІО (официално международно състезание по издръжлива езда) 

 Международните състезания по издръжлива езда, определени по – долу се, 
ръководят от Общите правила на ФЕИ, ФЕИ Ветеринарни правила и правилата в това 
издание. Те се разделят на:  

814. 1  СЕI (международни състезания) 
814.1.1.  Те трябва да се подчиняват на изискванията на Общия правилник на ФЕИ и ФЕИ 

правилник за издръжлива езда. 
814.1.2  В тези състезания трябва да има само едно официално индивидуално класиране. 
814.1.3 Когато има отборно състезание, то може да не се счита за официално отборно 

състезание и всеки член на отбора автоматично се приема за индивидуален 
състезател. Организационният комитет решава колко отбора трябва да вземат 
участие в дадено състезание. Отборите могат да бъдат съставени от 3 до 5 
състезатели, без задължително да бъдат от една националност. Подробностите 
трябва да бъдат описани в програмата на състезанието. 

814.1.4  Тези състезания се провеждат или по национална или по ФЕИ утвърдени серии или 
програми, съгласувано с техническият комитет който си запазва правото да изисква 
от серията или програмата да се изпълняват при изискванията на CEIO или CEI- 4*, 
независимо от разстоянието. 

814.1.5  CEI са определени в календара на ФЕИ и са разделени на четири различни нива 
както следва: 

814.1.5.1  4*: Шампионат за мъже с минимум 160 км. в един ден,Шампионат за млади коне – 7 
годишни максимална дистанция от 130 км за един ден, Шампионат за юноши и 
млади ездачи с минимум от 120км максимално 130км за един ден. Регионални 
шампионати ОК може да смени разстоянията вземайки предвид местните 
климатични особености или при други условия. Максимален пулс на ветеринарните 
врати 64 bpm при време за възстановяване 20 минути. 

814.1.5.2 3*: Всички състезания от 140км – 160км в един ден или 90-100 км на ден за 2 дни или 
70 – 80км на ден за 3 дни или повече. Максимален пулс на ветеринарните врати 64 
bpm и време за възстановяване 20 минути 

814.1.5.3  2*: Всички състезания от 120 до 139км в един ден или между 70 км и 89 км на ден 
за два дни или повече. Максимален пулс на ветеринарните врати 64 bpm и време за 
възстановяване 20 минути 

814.1.5.4  1*: (Ниско ниво на състезанията) Всички състезания между 80 км. и 119 км в един 
ден. Максимален пулс на ветеринарните врати 64 bpm и време за възстановяване 20 
минути. 

814.1.5.5 На финалният преглед максималният пулс трябва да е 64 bpm и време за 
възстановяване 30 минути. 

814.1.5.6 За да участваш в някое ФЕИ одобрено състезание всички коне и състезатели трябва 
да бъдат регистрирани в Международната федерация както е указано в Общите 
правила на ФЕИ. 
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814.1.6 ФЕИ може да определи специални категории състезания и да наложи специфични 
изисквания към официалните лица и условията за участие, независимо от 
дистанцията за нововъзникващите програми в развиващите се страни или региони 
или за целите на научни изследвания за бъдещите нужди от промяна на тези 
правила, включваща промени в теглото или специални категории или 
подразделения в рамките на състезанието. В такива случай ще има изисквания към 
съществуващата входяща информация от Националните федерации и на ФЕИ 
ветеринарната комисия.  

814.1.7  ФЕИ ще определи след консултация с ФЕИ Техническият комитет, ОК и с 
Националната Федерация когато това е възможно каква система от изисквания да 
приложат за състезанията от Световна купа или финали, както към национални, 
регионални, континентални или световни серии състезания или програми от multiple 
ride cup programs. 

814.1.8  Критерият за пулса може да бъде намален по време на състезанието, ако по мнение 
на Ветеринарната комисия в консултация с Президента на Журито на терена и 
Техническия делегат установят че има опасност за здравето и благоразположението 
на коня по време на това състезание. 

814.2.  СЕІО 
814.2.1.  СЕІО трябва да се подчиняват на изискванията изложени в Общите правила и 

Правилата за издръжлива езда. 
814.2.2  При СЕІО състезание, трябва да има индивидуално и отборно класиране Всяка една 

нация може да участва само с един отбор. Необходимо е да участват най-малко три 
отбора, за да се счита състезанието за официално отборно състезание. Всеки отбор 
трябва да е съставен от най-малко три двойки кон и състезател. Трите най-добри 
резултата ще бъдат считани за крайно класиране. В случай че по-малко от 3-ма 
участници от един или повече отбори са класирани тези отбори не могат да участват 
в класация независимо че остават свободни награди или медал. 

814.3.  Регионални игри 
 Състезанията по издръжлива езда от Регионални игри трябва да отговарят на 

изискванията на различните международни олимпийски комитети принадлежащи  
към Асоциация за Регионални Игри, Общите правила на ФЕИ и правилата за 
издръжлива езда. 

 

Член 815 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 
815.1 Всички лица, от годината на навършване на 14 години и одобрени от своята 

Национална федерация по конен спорт, могат да участват в всички състезания по 
Издръжливост (CEI, CEIO и шампионати – за мъже, юноши и млади ездачи). 

815.2 Коне 
815.2.1 Конете трябва да са най-малко 5 годишни за да могат да участват като начинаещи. 
815.2.2 За да могат да участват в международни състезания през 1 за 2 звезди (CEI 1* до 

CEI2*) конете трябва да са най-малко 6 годишни.  
815.2.3 За да участват в CEI 3* състезания, конете трябва да са най-малко 7 годишни.  
815.2.4 За шампионатите, CEI4* и СЕІО състезанията (с изключение на Шампионатите за 

млади коне,където минималната възраст е 7 години), конете трябва да са най-малко 
8 годишни.  

815.2.5 Кобили в напреднала бременност (повече от 120 дни) или с малки кончета не могат 
да участват в международни състезания или състезания от по-висок клас. 
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815.2.6  Всички възрасти са определени съобразно дата на състезанието за което се иска 
квалификация за участие и трябва ада бъде потвърдена или чрез надеждна 
регистрация или писмено ветеринарно становище , което може да бъде приложено 
в паспорта. За рождена дата на конете се счита 1 януари 

815.3  Задължителна почивка за конете: 
815.3.1  След участие в международни или национални състезания на конят трябва да му 

бъде осигурена задължителна почивка преди отново да бъде способен да участва в 
национални или ФЕИ състезания както следва: (обърнете се към Ръководството на 
съдиите) 
Покрити дистанции: 

  Старт 0 – 406 км   5 дни (само почивка) 
Над 46 – 80 86 км   12 дни  
Над 80 86 до 120 126 км 19 дни 
Над 120  126 до 140  146км  26 дни 
Над 140 146 км   33 дни  
 

Удължени периоди за почивка ще се налагат, ако коня не е успял да получи 
квалификация последвано от непосредствено инвазивно лечение или поради 
неправилна походка( виж член 815.3.2 и 815.3.3) 
Целият период за почивка започва в полунощ на последния ден от състезанието 
(24:00 ч), по отбелязаното максимално ездово време и завършва в същото време на 
последния цял ден от периода за почивка.  

  
815.3.2  Удължен период за почивка поради инвазивно лечение 
 Всяко лечение на кон което включва пробождане или разрязване на кожата или 

вмъкване на какъвто и да е инструмент или чужд материал в тялото се счита за 
инвазивно. (Изключение от правилото ще бъде прилагането на орални електролити 
или акупунктура.) Всяко диагностицирано метаболитно състояние на коня, което е 
причина за неуспешна квалификация, не лекувано и компрометиращо или 
застрашаващо благоденствието на коня ще се счита за състояние изискващо 
инвазивно лечение. В правомощията на Чуждестранния Ветеринарен Делегат и 
Лекуващият лекар е да прегледат случай по случай лекуваните коне в края на 
състезанието и да класифицират всеки случай на незабавно инвазивно лечение, 
водещо до задължителна почивка или оторизирано лечение неналагащо 
задължителна почивка.  

 Ако конят не е получил квалификация поради метаболитни причини, които налагат 
незабавно инвазивно лечение, на което и да е международно CEI или национално 
състезание в текущата година трябва да му бъде наложена задължителна почивка 
както е описано по-долу преди да отново да може да участва на ФЕИ или 
национално състезание. 

   Инвазивно лечение – 1-ви инцидент   общо 60 дни 
   Инвазивно лечение - 2-ри инцидент    общо 90 дни 
 Удълженият период за почивка при 2-ри инцидент влиза в сила когато конят не е 

получил квалификация поради метаболитни причини, които изискват незабавно 
инвазивно лечение на всеки 2 последователни международни ли национални 
състезания или два пъти в 3 месечен период.  

  
815.3.3  Удължен период на почивка поради Неправилна походка 
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 Ако конят не е успял да се квалифицира поради неправилна походка на всяко 
международно CEI или национално състезание, трябва да се добави към периода на 
почивка определен в параграф 815.3.1, допълнителна почивка, както е описано по-
долу преди отново да се яви на състезание CEI или национално.  

   неправилна походка  1-ви инцидент  14 дни допълнително 
   неправилна походка  2-ри инцидент  21 дни допълнително 
 Допълнителният удължен период за почивка при 2-ри инцидент влиза в сила, когато 

конят не е получил квалификация, поради неправилна походка на всеки 2 
последователни международни или национални състезания. 

 Когато конят не е получил квалификация, поради неправилна походка на 3-то 
поредно международно или национално състезание, ще бъде наложен 
задължителен период на почивка от  

   неправилна походка  3-ти инцидент  90 дни допълнително 
815.3.4 Ако конят не е успял да получи квалификация поради неправилна походка  

на всеки 4 последователни международни или национални състезания в текущата 
година, трябва да бъде дадена задължителна почивка от 6 месеца и да мине на 
ветеринарен преглед 4 седмици преди първото състезание преди да добие право за 
участие на ФЕИ или национално състезание 
Ако конят не е успял да получи квалификация поради неправилна походка на повече 
от 4 последователни ФЕИ или национални състезания, то на коня ще му бъде 
забранено за в бъдеще да участва на състезания по издръжливост. 

815.3.5  Националните резултати не могат да прекъсват удължения период за почивка 
наложен на ФЕИ кон, който не е получил квалификация поради неправилна походка 
или метаболитни причини в поредно Международни или национални състезания. 

815.3.6 ФЕИ след консултация с техническата комисия на ФЕИ и ветеринарния отдел към 
ФЕИ може да реши да създаде допълнителен график. 
 
Наказателни точки за състезатели ще бъдат присъдени на всеки Състезател, чийто 
кон е елиминиран на ФЕИ състезание поради метаболитни причини и/или 
катастрофални наранявания. Наказателните точки се натрупват от първото 
наказание и за всяко следващо, получено в период от 12 месеца. Впоследствие след 
навършване на 1 година от всяка наказателна точка тази точка се изтрива от общия 
сбор. 
Натрупването на 100 Наказателни точки води автоматично до двумесечно спиране 
на състезателните права. След такова спиране, наказателните точки се нулират. 

• Всяко елиминиране поради метаболитни проблеми носи 10 наказателни 
точки 

• Ако конят е елиминиран поради метаболитни проблеми и му се налага 
незабавно инвазивно лечение, съответния състезател получава 25 
наказателни точки 

• Ако кон претърпи катастрофални наранявания по време на ФЕИ състезание 
съответния състезател получава 80 наказателни точки.  

• Ако кон участва в международно или национално състезание по време на 
задължителния минимален период на почивка (определен в член 815.3.1 по 
-горе), състезателят получава 100 наказателни точки (погледни в 
ръководството за съдиите) 

• Ако кон не е представен на Финален ветеринарен преглед, Състезателят 
получава 100 наказателни точки 
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• Независимо от член 169.7.1 на Общия правилник на ФЕИ, некоректно 
поведение към (а) официално лице или всяка друга страна свързана със 
състезанието (друг спортист, журналист, публика и т.н.) и/или (б) служебното 
лице за вземане на допинг, Ветеринаря вземащ пробите, придружителя 
и/или всяко друго лице участващо във вземането на проби за допинг 
контрол, ще доведе до получаване на 100 наказателни точки. 

В допълнение към наказанията описани по-горе могат да се налагат и други санкции 
и при неспазването на тези правила може да бъде предявен иск пред ФЕИ 
Трибунала. 

815.3.7 Ако кон, язден от Състезател претърпи катастрофално нараняване в рамките на 12 
месеца от катастрофално нараняване на друг кон, язден от същия състезател, на 
състезателя автоматично се спират състезателните права за период от 6 месеца. 
Катастрофално нараняване е нараняване при което по мнение на Ветеринарната 
комисия се налага незабавна евтаназия или допринася до смърт на коня в 
състезание независимо как е причинена.   

 
 

Член 816. ПРОЦЕДУРА ПО КВАЛИФИКАЦИЯ & СЕРТИФИКАТ ЗА 
ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА 

 
816.1  Квалификация за начинаещи: да бъде администрирана от всяка НФ. 

Формата за квалификация за начинаещи (Анекс 2 от Правилника по издръжливост) 
трябва да бъде попълнена онлайн в сайта на ФЕИ преди НФ да направи първата 
заявка за Състезателя/коня. 

816.1.1  Коне и състезатели трябва да имат макар и не непременно като комбинация 
816.1.1.1 Успешно завършили 2 състезания на дистанции между 40 - 79 km и 2 състезания на 

дистанция между 80 - 90 km при скорост 16 км/ч или по-малко; след това 
816.1.2  Конете трябва да са покрили тези квалификационни изисквания за начинаещи в 

рамките на 24 месечен период и не по-кратък от 12 месеца преди да участват във 
международни CEI състезания. Моля обърнете се към ръководството за съдии ако 
имате нужда от разяснения, Конете трябва да покрият изискванията на 
квалификационната фаза от първата им квалификационна езда за начинаещи в 
рамките на 24 месеца. Конете имат право да участват на международно състезание 
1*, като изминат 12 месеца от завършване на първата квалификационна езда за 
начинаещи, ако са покрили всички квалификационни изисквания включително 
ограничението в скоростта и задължителните почивки между квалификациите. 
След като квалификациите за начинаещи са напълно покрити, конете имат 
възможност да стартират в Международно състезание CEI1* в рамките на 
последващите 24 месеца. 

816.1.3 Състезатели трябва да са покрили тези квалификационни изисквания за начинаещи 
в рамките на 24 месечен период и не по-кратък от 6 месеца непосредствено преди 
да участват във CEI (международни) състезания. От първата им квалификационна 
езда за начинаещи, състезателите трябва да покрият изискванията на 
квалификационната фаза в рамките на 24 месеца. След завършване на първата 
квалификационна езда за начинаещи състезателите имат право да участват на 
международно състезание CEI1* в рамките на 6 месеца от завършването на първата 
квалификационна езда. След като е покрил квалификацията за начинаещи, ако 
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състезател не участва в Международно състезание CEI1* в рамките на 24 месеца, 
състезателите трябва да подновят тяхната квалификация за начинаещи преди да 
продължат по-нататък. 

816.1.4 За 8 годишни коне и по-възрастни, разпоредбите в член 816.1.2 и 816.1.3, могат да 
се изпълнят ако състезателите и конете, не е задължително да са в комбинация,  
преодолеят минимум 240 км за максимум 3 национални състезания в рамките на 36 
месечен период. 

816.2.  Квалификации за CEI състезания по звезди (нива): ще се определя според записите в 
базата данни на ФЕИ и подписани от всяка НФ. 

816.2.1  Всички състезатели и коне трябва да са покрили успешно Квалификация за 
начинаещи. 

816.2.2  Коне и състезатели, не непременно като двойка трябва успешно да завършат ФЕИ 
състезания, за да се изкачват в системата за квалификации по нива (звезди), 
започвайки с успешно завършване на състезание от 1 звезда като по този начин 
добиват възможност да се движат нагоре през всяко ниво (звезда), както е 
определено в чл. 814. 

816.2.3  Системата за квалификация по нива за 3* състезателите важи до пет години и може 
да бъде подновена след успешно завършване на ФЕИ състезание според настоящия 
статус на състезателя или еквивалентна дистанция на национално състезание.  

816.2.4  Системата за квалификацията по нива на конете важи за 24 месеца 
 Ако конят не успее да завърши успешно състезание от следващото ниво, за което се 

е квалифицирал в рамките на този период, то ще трябва отново да придобива 
квалификация за всяко ниво, преди да напредва по-нататък. 

816.3.1 4* Шампионати  
 Юноши и млади ездачи 
  Коне 
816.3.1  Конете трябва да са преминали през всички етапи на добиване на квалификация 

описани по-горе, от квалификация за начинаещи през системата за добиване на 
квалификация по нива (звезди), включваща и дистанцията на състезанията, за които 
Сертификата за квалификация е цел.  

816.3.2 Конете трябва да са успешно завършили най-малко 2 CEI2* или по-високо. 
От тези 2 CEI състезания най-малко едно трябва да бъде със скорост не по-малка от 
14 км/ч на същата или по-голяма дистанция и времева рамка като на Шампионат 4* 
и да са завършени не по-рано от 24 месеца преди и не по-късно от дата на затваряне 
на поименните заявки на Шампионата и/или 60 дни преди състезанието, което от 
двете е по-късо и това едно състезание трябва да е в комбинация с номинирания 
състезател, освен ако състезателят не е в категория Елитен юноша/млад състезател. 
В този случай, конят може да бъде язден от всеки такъв състезател.  

816.3.3 Състезателите 
816.3.4 За да добие един състезател статус Елит юноша/млад ездач, трябва да има успешно 

завършени поне 10 СЕI 2* 120 км състезания или повече. За да поддържа статуса 
Елитен юноша/млад ездач, състезателят трябва успешно да завърши поне едно СЕI 
120 км или повече на всеки следващи 24 месеца. 

816.3.5  Състезатели, които са получили под каквато и да е форма прекъсване според ФЕИ 
Общи правила (Наказание) или са нарушили правилата на ФЕИ Анти-допинг и 
медицински контрол, автоматично изгубват техния статус Елит и трябва да се 
квалифицират отново чрез завършване на 10 СЕI 2* състезания, започвайки или след 
приключване на периода на прекъсването след решение „бърза отмяна”. 
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816.3.6 Състезателите трябва да са преминали през квалификационния процес описан по-
горе от Начинаещи през системата за придобиване на квалификация по нива 
(звезди) включително дистанцията, за която сертификатът за квалификация е 
предназначен. 

816.3.7 Състезателите трябва успешно да са завършили най-малко 3 CEI 2* състезания или 
по-високи. 

816.3.8 От тези 3 CEI състезания, поне едно трябва да бъде с минимална скорост не по-
малка от 14 км/ч същата дистанция или по-голяма като 4* Шампионат и да е 
завършено не по-рано от 24 месеца преди и не по-късно от датата на затваряне на 
поименните заявки за Шампионата и/или 60 дни преди състезанието, което е първо. 
Това едно състезание трябва да е в комбинация с номинирания кон освен ако 
състезателят не е със статус Елитен юноша/млад ездач. 
Записване и доказване на Квалификация: както се изисква подписани резултати на 
ездач/кон трябва да се представят за евентуално вписване във ФЕИ базата 
данни/Паспорти. Обаче основната отговорност за доказване остава на всяка НФ. 
Мъже 

   Коне 
816.3.9 Конете трябва да са преминали през всички етапи на добиване на квалификация 

описани по-горе, от квалификация за начинаещи през системата за добиване на 
квалификация по нива (звезди), включваща и дистанцията на състезанията, за които 
Сертификата за квалификация е цел. 

816.3.10 Конете трябва да са успешно завършили най-малко 3 CEI2* или по-високо. 
816.3.11 От тези 3 CEI състезания, най-малко едно трябва да бъде с минимална скорост 14 

км/ч и същата дистанция и време като на Шампионат 4* и да са завършени не по-
рано от 24 месеца преди и не по-късно от дата на затваряне на поименните заявки 
на Шампионата и/или 60 дни преди състезанието, което е първо. Това едно 
състезание трябва да бъде в комбинация с номинирания състезател, освен ако той 
не е от категорията Елитен състезател мъже. В този случай конят може да бъде язден 
от всеки такъв състезател. 
Състезатели: 

816.3.12 За да добие един състезател статус Елитен състезател по издръжливост мъже, трябва 
да има успешно завършени поне десет СЕI 3*160 км или повече. За да поддържа 
статуса Елитен състезател мъже, състезателят трябва успешно да завърши поне едно 
СЕI 3*160 на всеки следващи 24 месеца. 

816.3.13 Състезатели, които са получили под каквато и да е форма суспендиране според 
Общия правилник на ФЕИ (Наказание) или са нарушили правилата на ФЕИ за Алти - 
допинг и правилника за контрол на медикаментите, автоматично изгубват техния 
статус Елитен и трябва да се квалифицират отново чрез завършване на 10 състезания 
СЕI 3*, започвайки или след приключване на периода на суспендирането или след 
като влезе в сила решение „бърза отмяна”. 

816.3.14 Състезателите трябва да са преминали през всички етапи на добиване на 
квалификация описани по-горе, от квалификация за начинаещи през системата за 
добиване на квалификация по нива (звезди), включваща и дистанцията на 
състезанията, за които Сертификата за квалификация е цел. 

816.3.15 Състезателите трябва успешно да са завършили най-малко 5 CEI 2* състезания или 
по-високи. 

816.3.16 От тези 5 CEI състезания, едно трябва да е с минимална скорост 14 км/ч и на същата 
дистанция, тегло и време като 4* Шампионат и да е завършено не по-рано от 24 
месеца преди и не по-късно от датата на затваряне на поименните заявки за 
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Шампионата и/или 60 дни преди състезанието, което е първо. Това едно състезание 
трябва да е в комбинация с номинирания кон, освен ако това е състезател със статус 
Елитен състезател по издръжливост мъже. 
Записване и доказване на Квалификация: както се изисква, подписани резултати на 
ездач/кон трябва да се представят за евентуално вписване в базата данни на ФЕИ / 
Паспортите на конете. Обаче основната отговорност за доказване остава на всяка 
НФ. 

 

Член 817 – ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ 
 
817.1 СЕІ 
  По решение на организационния комитет се изпращат поканите за участие към 

различен брой Официални лица и състезатели, независимо дали те ще участват като 
индивидуални състезатели или като членове на официален отбор и за които 
гостоприемството ще бъде разширено. Общия брой на индивидуалните участници, 
които ще бъдат приети се посочва в официалната покана към Националната 
федерация по конен спорт. 

817.2 СЕІО, Шампионати 
  Към определена Национална федерация се изпраща покана за участие, в която се 

включват 5 състезатели и 7 коня, водач на отбора, който не участва като състезател и 
един ветеринарен лекар, като отборен лекар. 

817.2.1 Световни конни игри 
 Четири състезателя и четири коня, плюс резервна комбинация, водач на отбора, 

който не участва като състезател, Ветеринарен специалист като отборен лекар 
трябва да бъдат включени в официалната покана към съответните национални 
федерации. 

 В отборното състезание ще има резултат, който отпада и резервната комбинация не 
може да се състезава, ако не е в отбора. 

 Максимум 2-ма индивидуални състезатели за НФ. 
817.3 Конегледачи 
  Организационните комитети на CEI, CEIO и шампионати трябва да приемат по 2-ма 

конегледачи за кон. 
817.4 Индивидуални състезатели и отбори 
817.4.1  Отбори: Ако една НФ участва с 3 или повече състезателни двойки, всички техни 

резултати могат да формират отборното класиране и участват в индивидуалното 
класиране и награждаване. Само първите трима най-добре класирали се формират 
отборното класиране. Както и останалите участници от отбора, които успешно са 
завършили състезанието, участват в отборното награждаване. 
Независимо, че е в противоречие с клаузите на EADCMRs и/или ADRHA трябва 
резултатът на всяка комбинация кон/ ездач, който се зачита за отборно класиране и 
впоследствие тази двойка се провали на процедурата по вземане на ФЕИ проби, 
което води до загуба на резултат за индивидуалното класиране да води и до загуба 
на резултата на целият отбор. 

817.4.2  Индивидуални състезатели: Ако една НФ участва с по-малко от трима състезатели те 
могат да участват само за индивидуално класиране и награждаване, но не и като 
отбор. 

817.4.3 Броят на отборите, необходими за провеждането на шампионата се определя в 
чл.108 на Общия правилник. 
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817.5 Разноски и привилегии 
  Организационните комитети на Световния и Континентални шампионати, може да 

поеме всички разходи по транспорта и дневните разходи на състезатели, коне, 
конегледачи и официални отбори (шефове на отбори и ветеринарни лекари) и 
всички те трябва да бъдат поканени съгласно правилата – от деня преди прегледа на 
конете до деня след приключване на шампионата.Тази възможност трябва да бъде 
публикувана в предварителната програма на състезанието. 

  ОК на Световните конни игри трябва да поеме всички дневни разходи на 
състезатели, коне, конегледачи, официални лица на отборите (шефове на отбори и 
ветеринарни лекари), да бъдат поканени съобразно правилата от деня преди 
предварителния преглед до деня след края на Шампионата. Това трябва да бъде 
публикувано в програмата. 

 

Член 818 ЗАЯВКИ 
 
818.1 Броят на конете, които могат да бъдат заявени за едно състезание, трябва да 

отговаря на предварително обявените в програмата 
818.2 Всички състезатели поканени или номинирани за международно състезание трябва 

да бъдат завени от тяхната Национална Федерация. Всички чуждестранни 
състезатели, избрани от тяхната НФ трябва да бъдат приети от Организационния 
Комитет. ОК-тети може да не приемат никакви други заявки. 

818.3 НФ могат да заявяват за ФЕИ Световни шампионати само състезатели добили 
квалификация съгласно изискванията на съответния Технически комитет и одобрени 
от Бюрото на ФЕИ. 

818.4 При никакви обстоятелства ОК не може да ограничи броя на заявените 
квалифицирани състезатели или отбори за ФЕИ шампионат. 

818.5 Заявяването на състезатели за ФЕИ шампионати и Световни конни игри  трябва да 
бъдат направени преминавайки задължително през трите фази описани по-долу в 
параграфи 818.5.1, 818.5.2 и 818.5.3. съгласно член 116.2 от Основният правилник на 
ФЕИ 

818.5.1 Принципната заявка трябва да бъде изпратена на ОК най-малко 8 седмици преди 
започване на състезанието. 

 Принципна заявка означава че НФ има определено намерение да изпрати 
състезатели да участват в състезанието. 

 Трябва да бъде уточнено дали има намерение да изпрати само индивидуални 
състезатели, само отбор или отбор и индивидуални състезатели. 

818.5.2 Поименната заявка трябва да бъде изпратена в ОК не по-късно от 4 седмици преди 
началото на състезанието и трябва да съдържа списък с имената на състезатели и 
коне от които ще бъдат направени окончателните заявки и размените и да определя 
броят на ездачи и коне, които НФ има намерение да изпрати. Броят на коне и 
състезатели в поименната заявка не трябва да надвишава два пъти броя на 
поканените по предварителната програма. След като веднъж бъдат изпратени 
поименните заявки, НФ може да изпрати по-малко коне и/или ездачи, но не повече 
от заявените в поименната заявка. НФ която не изпрати състезатели след като е 
обявила поименна заявка и чието извинение не еприемливо за ОК на състезанието, 
ще бъде рапортувана от ОК на Генералния секретар на ФЕИ за разглеждане на 
извиненията им от ФЕИ трибунала. 
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818.5.3 818.5.1 Заявки за CEI: Окончателната заявка трябва да бъде изпратена в ОК най-късно 4 
дни преди започване на състезанието. Те предтавят окончателният избор на коне и 
ездачи, които ще пътуват за сътезанието. Окончателната заявка не може да 
превишава броя на заявените в поименната заявка и трябва да бъде селекция от 
посочените там имена. След като окончателната заявка бъде изпратена заместване 
на коне и/или състезатели може да бъде направено само със специално разрешение 
на ОК. 

818.6  Заявките на състезатели и коне трябва да включват имената им, техните ФЕИ 
регистрационни номера (FEI ID) и където е необходимо и квалификации. Формата за 
заявка на конете трябва да съдържа: име/имена, порода, пол, възраст, цвят, страна 
раждане, националност и номер на паспорт и където е необходимо квалификации. 

818.7 Ако НФ изпрати повече състезатели и/или коне от обявените в поименната заявка 
ОК не е длъжен да ги настани или да им разреши да участват в състезанието. 

818.8 По време на състезанието състезател може да оттегли няколко или всички коне от 
състезанието, но не може да участва с кон който не е предварително заявен без 
одобрението на ОК и журито на терен. 

818.9 Ако НФ заяви в поименната заявка отбор, но не успее да изпрати отбор трябва 
незабавно да уведоми ОК.  

818.10 Отбори или индивидуални състезатели, които са заявени в окончателната заявка на 
тяхната федерация за състезание и не успеят да участват без основателни причини 
трябва да бъдат докладвани от Чуждестранния съдия/Техническия делегат на 
Генералния секретар за разглеждане от ФЕИ трибунала. Участие в друго състезание 
по същото време не се счита за основателна причина за неучастие в състезанието. 

818.11 НФ не може да направи окончателна заявка за една и съща комбинация 
състезател/кон на повече от един ОК поради заплаха от дисквалифициране на тази 
двойка от състезанието където те в крайна сметка участват. 

818.12 Отказване след датата на окончателната заявка или неучастие ще носи отговорност 
за възстановяване на финансовите загуби на ОК, понесени от ОК( боксове и хотелски 
разходи), настъпили в резултат от късното отказване или неучастие. 

818.13 Никой състезател не може да участва с повече от един кон. 
818.14 При шампионатите могат да пътуват толкова резервни коня колкото разрешава ОК. 

Въпреки това всички резервни коне трябва да бъдат споменати в поименната 
заявка. 

 

Член 819 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТАРТ 
  
CEI 1*,2*, 3* 
  
819.1 Всеки състезател може да води по един резервен кон за състезанието, според 

способността за настаняване на ОК (това трябва да е ясно написано в одобрената от 
ФЕИ програма). Този резервен кон трябва да бъде прилежно записан в състезанието 
под името на състезателя и да бъде платена втора такса за участие от състезателя, 
определена от ОК. 

819.1.1  На предварителния преглед състезателите могат да представят двата си коня за 
преглед на тръс, стига да са прилежно записани за състезанието. 

  Ако един кон е записан от повече от един състезател за състезанието, той може да 
бъде представен за тръс само веднъж.  
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 819.1.2  Непосредствено след предварителния преглед, всеки състезател трябва да 
декларира на Граунд журито, кой от конете, които са записани за състезанието под 
неговото име, ще язди. 

819.1.3  Всеки състезател е отговорен да осигури наблюдение, грижи и храна за резервния 
си кон по време на отсъствието на състезателя по време на състезанието.  

819.2 CEIО и Шампионати 
Всяка НФ може да изпрати максималния брой коне, посочени в програмата от 
окончателния списък и според способността за настаняване на ОК. 

819.2.1  Водачът на отбора трябва да декларира в писмена форма пред секретариата на 
Организационния комитет, имената на състезателите и конете като окончателен 
стартов списък, измежду включените в официалната заявка. Декларацията за старт 
се подава от водача на отбора или от негов представител, в рамките на един до три 
часа след първия преглед на конете, предварително уточнено по усмотрение на 
Президента на Журито на терен. 

819.2.2  Всеки Шеф на отбора и/или Упълномощена личност е отговорен да подсигури 
наблюдение, грижи и храна за всеки резервен/неизползван кон в деня на 
състезанието. 

819.3 Замени (CEI1*,2*,3*, CEIO и ШАМПИОНАТИ) 
819.3.1 Замени след изпращане на окончателна заявка: След като е изпратена 

окончателната заявка, замяна на коне и/или състезатели от списъка с поименната 
заявка на НФ може да бъде разрешена само със писмено съгласие на НФ и 
Организационния комитет, като не може да бъде даван неоснователен отказ. Всички 
заменени коне и/ или състезатели трябва да имат съответната квалификация 
съгласно чл.816.3 

819.3.2 Замяна в случай на злополука или заболяване:   В случаи на злополука или 
заболяване на състезател или кон, където това заболяване или инцидент не 
позволяват на състезателя или коня да участват в изпитанието, настъпило между 
декларацията на стартиращите и самият старт на състезанието, замяната може да 
става не по късно от 2 часа преди старта. В този случай трябва да бъдат спазени 
следните условия: 
 1) да представят удостоверения за състоянието на състезателя, издадено от 
официално одобрен лекар, и/ или за коня, издадено от ветеринарен лекар/ 
ветеринарния лекар на отбора и  
2) писмено разрешение от Президента на журито на терена 

819.3.3 Състезател или кон или и двамата могат да бъдат заменени от друг състезател или 
кон или от комбинацията състезател/ кон, взета от тези които са били надлежно 
вписани и същите коне са преминали успешно първият ветеринарен преглед. 

819.3.4 По време на всеки шампионат и всяко друго състезание CEI 4* конете могат да бъдат 
заменени само от Националната федерация на състезателя, с коне които са 
включени в листа на поименната заявка на същата Национална Федерация и които 
са квалифицирани по член 818  
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ГЛАВА ІII. ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ 
ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛ 

 

Член 820 - ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ 
 
820.1 Ветеринарната комисия има абсолютен контрол над всички въпроси отнасящи се до 

доброто състояние на коня. 
820.2 Ветеринарният правилник на ФЕИ се прилага за всички състезания по издръжливост. 
820.3 Множеството прегледи и изследвания, изисквани според този правилник се 

извършват в интерес на здравето и безопасността на коня по време на състезанието. 
820.4 Решенията на Журито на терена, които са приети по препоръката на официалните 

ветеринарни лекари на състезанието са окончателни и не се обжалват. Въпреки 
това, съдиите са длъжни във всички случай на изключване на кон, да посочат 
причините за това решение. 

820.5 Ако някой кон умре по някаква причина в периода между Първата и Последната 
проверка на ветеринарните специалисти,Чуждестранният Ветеринарен делегат да 
подпомогне Журито на терена да изготви писмен доклад за обстоятелствата, при 
които е настъпила смъртта, който се внася в Националната федерация на страната 
домакин и се дава на ФЕИ ветеринарната комисия за преразглеждане на 
обстоятелствата. 

820.6 Ако кон които участва в състезанието умре в рамките на определен период (виж 
ФЕИ Ветеринарен правилник) след Шампионата, Националната федерация на коне 
трябва да изготви писмен доклад до Ветеринарната комисия на ФЕИ за 
преразглеждане на обстоятелствата. 

820.7 Само състезател, чийто конете са преминали всички медицински прегледи и 
проверки, могат да бъдат класирани в окончателния протокол. 

820.8 След всяко ФЕИ Ендюранс състезание, информацията за завършената от коня 
дистанция до последната ветеринарна врата, причината за незавършването 
(метаболизъм, куцота или и двете), лечение в клиниката,изпращане за 
хоспитализация, задължителен период за почивка и всички други коментари, 
отнасящи се до безопасността на коня в следващите състезания сметнати за 
необходими от ветеринарната комисия, трябва да бъдат записани или в паспорта на 
коня или в индивидуалната му карта на НФ. Само Ветеринарният делегат, 
Президента на Журито на терен и Апелационната комисия могат да правят 
вписвания в официалния документ. 

820.9  Цялата необходима информация, получена от медицинските прегледи и проверки 
се записва на индивидуална карта за всеки кон, която трябва да бъде по принцип 
достъпна при всички прегледи и изпитвания. Състезателите имат право да видят и 
да извадят копие от картата на своя кон, веднага след приключване на проверката 
или прегледа. Картите се съхраняват от Организационния комитет. Ветеринарни 
карти, по отношение на коне, които са получили спешно инвазивно лечение, трябва 
да бъдат изпратени до ФЕИ от ЧВД заедно с подробности за приложеното лечение. 

820.10 Времето за пристигане на ветеринарната врата трябва да се запише и конят трябва 
да се представи пред Ветеринарната комисия за преглед в рамките на времето за 
представяне, което е определено в този правилник и потвърден в Програмата на 
състезанието. 
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Задължителните спирания се установяват на така наречените ветеринарни врати с 
място за прегледи, на които състезателите / конегледачите минават когато решат, че 
конят е готов за това. Когато състезатели/конегледачи са навлезли в територията за 
преглед трябва да се отправят с коня директно към определен ветеринар с умерен 
ход. Не повече от трима души могат да придружават коня на територията за 
проверка и този брой може да бъде допълнително ограничен в Предварителната 
програма на състезанието или да се обяви от Журито на терена. При Шампионати и 
CEIО, отборният ветеринар и шефът на отбора имат право на достъп във 
ветеринарната врата по време на състезанието и трябва да докладват за 
присъствието си Президента на журито. 

820.11 През този период конят може да бъде изпитван (преглеждан) повече от веднъж ако 
ветеринарната комисия или журито на терен реши и времето позволява. Но при 
всеки случай преди определеното време да е свършило конят трябва да 
демонстрира своето добро състояние за да продължи, което се оценява по три 
критерия: възстановяване на сърдечната честота, метаболитен стабилитет и 
походка. 

820.12 Тези изпитвания за възстановяване на сърдечната честота, метаболитен стабилитет 
и липса на куцота трябва да бъдат проведени по едно и също време и конят трябва 
да покрие минималния критерии за съответното ниво на състезанието. Ако има 
някаква промяна в начина, по който ще се проведе инспекцията, то тя трябва да 
бъде обявена преди състезанието от ЖТ или публикувана в Предварителната 
програма. 

820.13 Когато конят е преминал успешно изискванията за възстановяване на сърдечната 
честота, се стартира времето за задържане (почивка) и това време започва от 
момента на представяне на коня пред ветеринарната комисия и продължава до 
края на обявения период. През този период, се извършват всякакви други прегледи, 
включително преглед на ходом и тръс. 

820.14 Техническият делегат или Журито на терен заедно с Ветеринарната комисия могат 
да решат да променят продължителността на времето за почивка в съответствие с 
екстремни метеорологични условия или други извънредни обстоятелства. 
Измененията трябва да бъдат обявени на всички състезатели и/или шефове на 
отбори преди началото на съответната фаза. За да запази благосъстоянието на коня 
и безопасността на състезателя, Ветеринарната комисия в дискусия с Техническия 
Делегат и Журито на терен, ще оцени последиците от условията за езда (чл 800.4.1) 
върху благосъстоянието на коня и ще предложи на съдийската комисия подходящи 
промени във времето за представяне и пулса на коня: 

• Намаляване на максималния пулс  
• Съкращаване на времето за представяне на ветгейта и 
• Увеличаване на почивката, която засяга благосъстоянието на коня  

По време на състезанието Президента на Ветеринарната комисия, Чуждестранния 
Технически Делегат и Президента на Журито на терен трябва да наблюдават 
условията за езда в комбинация с броя на неуспелите да се квалифицират (ели 
минираните) на всеки преглед. Тяхна отговорност е да налагат промени в 
параметрите при прегледа за да защитят конете.  

820.15 От Организационният комитет, ТД, Председателя на ВК, ЧВД и Президента на ЖТ се 
изисква да осигурят подходяща грижа и контрол на ветеринарно третиране на 
конете след състезание, включващи уреждане на специализирани ветеринарни 
съоръжения с хирургични възможности. За CEI 4* и шампионати тези съоръжения за 
спешно лечение трябва да бъдат доставени на мястото на състезанието. Такива 
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споразумения трябва да бъдат точно упоменати в Програмата на състезанието и 
утвърдени от техническият делегат преди първият ветеринарен преглед. След 
първия преглед Президента на ветеринарната комисия в съгласие с журито на 
терена може да препоръча промени в съоръженията за манипулации включително 
разполагането на членовете на ветеринарната комисия на мястото за манипулации и 
след състезателно обгрижване. Това споразумение трябва да определи група от 
лекуващи ветеринарни лекари, която да включва ветеринари, лицензирани да 
практикуват ветеринарна медицина в това географско местоположение.  
 
 

Член 821 - ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ НА КОНЕТЕ 
 

821.1.1 Ветеринарен преглед 
821.1.1 Първият преглед се провежда възможно най-бързо след пристигането на конете в 

конюшните на състезанието и задължително преди конете да са разпределени по 
техните боксове. 

821.1.2 Този преглед се прави от официално назначеният от ОК ветеринарен лекар. Ако той 
е зает в момента, прегледа може да се извърши от лекаря на страната – домакин. 
Президента на Журито на терен и Чуждестранният ветеринарен делегат трябва да 
присъстват където е възможно. 

821.1.3 Целта е първо да се направи проверка на документите /паспорти, ветеринарни 
сертификати и др./ на конете и второ да се установи тяхното здравословно 
състояние и в частност да се установят всякакви заразни заболявания. Съмнителните 
случаи трябва да се рапортуват на ЧВД или журито на терен при пристигане, но не 
по-късно от един час преди първият преглед.  

821.1.4 При CEI тези проверки могат да се съчетаят с първият преглед. 
821.1.5 При CEIO и Шампионати тези прегледи трябва да се извършват поотделно и 

достатъчно време предварително за да се даде възможност за поставяне под 
карантина на конете в риск и тези които са пътували с тях докато се изясни тяхното 
състояние. Това означава че ОК трябва да предостави подходящи помещения за 
карантина. 
Ветеринарни прегледи: Ре-инспекция за пулс, Поискана ре-инспекция, 
Задължителна ре-инспекция, Финален преглед. 

821.2.1 Първи ветеринарен преглед (Първа ветеринарна инспекция): По принцип този 
преглед се извършва в деня преди старта и се провежда от ветеринарната комисия и 
съдиите на терена. Той се провежда в съответствие със стандартите за всички 
инспекции, както е описано по-долу, за да обхване: сърдечен ритъм, дихателна 
система, общо състояние и метаболитни показатели, оценка на походката за куцота, 
болезненост (чувствителност), разкъсвания, рани, ожулвания, обхват на движенията 
и други въпроси и признаци, които от време на време могат да се добавят към 
ветеринарната карта. 

821.2.2 Основен преглед: Няма разлика между отговорностите на ветеринарните лекари 
при оценка на даден кон при всички инспекции. Прилагат се същите принципи и 
стандарти на оценяване на способността на коня да продължи състезанието по 
отношение на метаболитно възстановяване, сърдечна честота и преценка на 
походката за куцота. 

821.2.3 Протокол за оценка на сърдечния ритъм  
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Всички проверки на сърдечния ритъм трябва да бъдат направени от член на ФЕИ 
Ветеринарната комисия. 

  
1. Сърдечният ритъм е първият параметър, който трябва да бъде проверен и записан 

по време на прегледа.  Това е основният критерии за правилното оценяване на 
възстановяването на коня и способността му да продължи. 

2. Трябва да се направи всичко възможно да се запише правилно сърдечния ритъм. 
Ако проверката на сърдечния ритъм се провали поради движение или вълнение на 
коня, продължението и е невъзможно или некоректно, проверката се спира и 
продължава когато конят е успокоен. 

3. Максималният пулс за преминаване на проверката е 64 bmp или както е описано в 
програмата на състезанието. 
Стетоскопски преглед 

1. Когато конят се представя за проверка, стетоскопа се поставя от лявата страна на 
гръдния кош, приблизително на нивото на лакътя. 

2. Проверяващият трябва да определи най-добрата позиция за преслушване на 
сърцето, т.е. където се чува най- добре сърцето. 

3. Трябва да се използва хронометър за да се засече времето за снемане на пулса. 
4. Хронометърът се включва когато сърдечният ритъм се чува ясно и започва броенето 

на всеки удар. Хронометърът се спира на 15-та секунда ако сте преброили до 16 или 
по-малко, на 30 секунда ако сте преброили до 32 или  по-малко. И в двата случая 
сърдечния ритъм може да записан като 64 bmp или по-малко. Прегледа тогава може 
да бъде довършен  

5. Ако сърдечният ритъм е по-висок от 16 удара или 32 удара на съответно 15-та или 
30- тата секунда или сърдечният ритъм е нерегулярен, не се чува добре или чувате 
шум на сърцето, броенето трябва да продължи до пълна минута. Конят може да 
бъде извикан на ре-инспекция или да не получи квалификация (да се елиминира) за 
следващата фаза. 

6. Сърдечния индекс се записва при всеки преглед и включва проверка и записване на 
пулса, като част от метаболитно оценяване на коня. След като запишете пулса, 
хронометъра се рестартира и конят разполага с една минута за тръст на 80 м. (40 м. в 
едната посока и 40 м. обратно) позволявайки оценка на походката. Като свърши 
минутата се снема втори пулс. Разликата между първия и втория пулс на коня е 
Индекс за възстановяване на сърдечната дейност (Сърдечен индекс)  Записването на 
първоначалната сърдечна честота може да стане посредством стетоскоп (както бе 
описано по-горе) или с одобрена система за електронно измерване на пулса. 

7. Второто измерване на пулса за установяване на Сърдечния индекс при (CRI), трябва 
да бъде направено със стетоскоп. При този преглед сърдечният ритъм се измерва за 
до 1 минута и сърдечният цикъл се изследва за всички патологични признаци, които 
могат да посочат, че коня не е способен да продължи.  

 ФЕИ одобрена електронна система за измерване на сърдечния ритъм: 
 
1. Когато конят се представя за проверка, електронния пулсомер се поставя от лявата 

страна на гръдния кош, приблизително на нивото на лакътя. 
2. Проверяващият трябва да определи най-добрата позиция за измерване на 

сърдечния ритъм. 
3. Четецът се стартира и оценката започва. Системата трябва да показва пулсът на 15-та 

секунда на 30-тата, на 45-тата и на 60-тата секунди. На всяко измерване пулсът, 
който показва четецът трябва да е 64 bmp или по-малко както е определено в 
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програмата на състезанието. Тогава измерването може да спре и прочетеното от 
четеца, записано.  

4. Ако пулсът е по-висок от 16 удара за 15 секунди, по-висок от 32 удара за 30 сек. и по-
висок от 64 удара за 60 сек., конят не е минал инспекцията и няма да получи 
квалификация, ако пулса е по-висок 64 удара за 60 сек. на ре-инспекцията. 

821.2.4 Потвърждението за висок пулс трябва да следва протокола, описан по-горе и да се 
направи веднага, да се направи с второ устройство за измерване на пулса и конят се 
потвърждава, че не е успял ако пулсът не отговаря на критериите. 
 

821.2.5 Проверка за благоприлично състояние: Проверяваните райони трябва да бъдат 
спокойни и тихи заради състезателите и конете които се намират под стрес от 
напрежението на състезанието и ЖТ и Стюардите са отговорни за спазването на това 
благоприличие. В същото време състезателите и техния екип или собственици или 
отбор са също отговорни да се съобразяват с естеството на нещата които се случват 
там, проверката и оценката на моментното здравословно състояние на конете, 
които трябва да продължат и са подложени на стресиращи физически изисквания. В 
резултат на това никакви опити за психическо надмощие няма да се толерират, 
които имат за цел да забавят или попречат на честното представяне. От време на 
време ФЕИ може да предоставят списък на действия (поведение), изрично 
забранени под заплахата от дисквалификация или други дисциплинарни наказания. 
Въпреки това този списък няма претенцията да бъде изчерпателен и се и добрата 
преценка на ЖТ и стюардите е неприкосновена. (Виж Endurance Notes for Guidance) 

821.2.6 Задължителна ре-инспекция: ветеринарната комисия, след консултации с Журито 
на терена, ще се установят на коя от ветеринарните врати ще изискват конете да се 
представят за провеждане на задължителна реинспекция, не по-рано от 15 минути 
преди да е настъпило времето му за следващото стартиране. 

821.2.7 Поискани ре-инспекции: ако проверяващият ветеринарен лекар има опасения 
относно запазване стабилността на коня след като конят е преминал прегледа, може 
да изиска състезател да представи коня си за повторна ре-инспекция по време на 
почивката, не по-рано от 15 минути преди стартирането. Това правило дава 
възможност да бъде спрян кон, който е под съмнение, че е способен да продължи. 

821.2.8 Инспекция при ветеринарната врата: Първата задължителна проверка на коня в 
края на всяка фаза. 

821.2.9 Ре-инспекция на пулс : ако по време на инспекцията на Вет. врата пулса на коня не е 
в изискваните за тази проверка параметри, той може да се представи повторно за 
ре-инспекция в рамките на позволеното време определено в програмата. 

821.2.10 Сърдечен ритъм: Коне с ненормално висока сърдечна честота, или сърдечна честота 
извън определените в програмата или коригирани от ЖТ по препоръка на 
Ветеринарната комисия параметри, ще бъдат спрени и ще се счита, че не са успели 
да се квалифицират за следващата фаза. Всеки необичаен сърдечен шум трябва да 
бъде докладван. За кон, който не е успял да се квалифицира за следващата фаза 
заради сърдечната честота, веднага втори ветеринар трябва да потвърди, че 
сърдечната честота на коня е над посочената в програмата норма. 

821.2.11 Дихателна система: Смущения в дихателния ритъм, установени от ветеринарната 
комисия и счетени за опасни за здравето на коня, ще се считат за причина за 
неквалифициране за следващата фаза. 

821.2.12 Общо състояние и метаболитен статус: Коне с влошено общо състояние или с 
ненормално висока температура няма да се квалифицират за следващата фаза. 
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Метаболитен статус: 
Метаболитния статус се определя чрез изследване и записване на параметри, които 
показват способността на коня да продължи да се състезава и включват (но не 
ограничено само до тях) мукозни мембрани, време за напълване на капилярите, 
дехидратация, перисталтика, поведение и индекс за възстановяване на сърдечната 
честота. 
Невъзможност да се квалифицира за следващата фаза поради метаболитен статус, 
нараняване на меките тъкани или други причини изискват преглед от панел от трима 
ветеринари, които гласуват тайно с минава или не минава и предават вота си 
директно на член от журито на терен.  

821.2.13 Неправилна походка: При първият или финалният прегледи или при всеки преглед 
по трасето, кон с неправилна походка, проверена чрез продължително наблюдаване 
на тръс или равномерен ход и оценявана на тръс с отпуснат повод и свободна глава 
в права посока напред и обратно без предварителна флексия или дълбока палпация, 
които могат да причинят болка или затрудняват естествените движения на коня, 
изразяваща се с куцота ще бъдат отстранявани от състезанието и няма да се 
квалифицират за следващата фаза.  

821.2.13.1 Инспекцията трябва да бъде на твърд и равен терен. 
821.2.13.2 Ако след като веднъж конят е минал на тръс и преглеждащият ветеринарен лекар не 

може да потвърди доброто състояние на коня, позволяващо му да продължи, то 
конят ще бъде преведен на тръс отново пред погледите на комисия от трима 
ветеринарни лекари. Комисията се състои от трима ветеринари, които тайно 
гласуват с Минава или Не минава и предават вота си на представител на Журито на 
терен. 

821.2.13.3 Всеки от тримата ветеринари може да поиска ново минаване на тръс преди 
гласуването, ако искат да оправдаят (дадат шанс на) коня и ездача и предават 
искането си на член на Журито на терен, който ще изиска конят отново да мине на 
тръс. Крайното решение, основано на мнозинството от гласовете на тримата 
ветеринари ще бъде независимо и неоспорвано окончателно решение. 

821.2.13.4 Въпреки това, ако групата на тримата ветеринари все още не могат да заключат въз 
основа на 3 опита (един от първоначално преглеждалия ветеринарен лекар и два 
пъти от "групата"), че конят е в състояние да продължи, независимо дали това е 
защото на представянето се е провалил или в съответствие с ветеринарните 
критерии, то конят ще бъде елиминиран. 

821.2.13.5 Всяка необичайна особеност в походката на коня, трябва да бъде отбелязана на 
ветеринарната му карта независимо дали това се счита за основание за 
елиминирането му или не. 

821.2.14 Болезненост, разкъсвания (ожулвания) и рани: Всички данни за възпаление, 
разкъсвания и рани в устата, по крайниците и тялото, включително под опаса и 
седлото, трябва да бъдат записани. Ако продължаването на участието на коня с 
такива рани води до сериозно влошаване на тези болки, разкъсвания или рани, на 
конят няма да бъде позволено да продължи. 

821.2.15 Подкови и крака: конете могат да бъдат яздени и неподковани, но ако са подковани 
това трябва да е направено коректно и подковите да са подходящи за състезание. 
Коне, които са били подковани при първия преглед, могат да пресекат финала без 
една или повече подкови. Разрешено е използването на конски подкови и 
подложки. Въпреки това, във всички случаи, когато текущото състояние на краката 
на коня му причиняват болка и неблагоприятен ефект върху движенията, е причина 
за неквалифициране за следващата фаза. 
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821.3 Индивидуални ветеринарни карти 
Индивидуалните ветеринарни карти трябва да се издават преди първата инспекция 
и се попълват при всяка инспекция. 

821.4 Финална инспекция 
На финалната инспекция първото представяне на всички коне на тръс трябва да 
бъде пред панел от трима члена на ветеринарната комисия. Член от този панел 
може да поиска да види коня на тръс още само веднъж, преди да се гласува. 
На финалната инспекция, която се провежда след като конят е пресякъл финалната 
линия на състезанието, се позволява само едно представяне на коня и то трябва да 
бъде в позволеното време, както е определено. 

821.4.1 За да се класира за представяне пред ветеринарната комисия на финална инспекция 
пулса на коня трябва да е спаднал до 64 bmp или по-малко в рамките на 30 мин
 .(или описаните параметри в програмата) след пресичане на финалната линия. 
Коне които не покриват тези критерии не се класират, но все пак трябва да се 
представят на ветеринарната комисия за проверка до 30–тата минута от 
пресичането на финалната линия. 

821.4.2 При всеки случай пулсът трябва да бъде снет и записан във ветеринарната карта в 
указаното в предварителната програма време. 

821.4.3 Финалната инспекция установява дали коня е още в състояние да бъде язден след 
нормален интервал за почивка и трябва да включва същия контрол и критерии както 
при инспекциите по време на състезанието с изключение на това, че му е позволено 
само веднъж да се представи на ветеринарната комисия. Всеки кон се оценява 
според неговата ветеринарна карта. 

821.4.4 При всички състезания по Издръжливост от 160 км за един ден или от 100 км средно 
на ден за 2 или повече дни, всички коне участници трябва да останат в оградените 
места в конюшните на състезанието за да бъдат наблюдавани от ветеринари в 
продължение на период от няколко часа след пристигане на финала, което да бъде 
описано от ветеринарната комисия. 

821.5  Други Инспекции 
  Други инспекции могат да се правят от ЖТ или от официалните ветеринари на 

всички или някои коне избрани на случаен принцип по всяко време на състезанието. 
 

Член 822 НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ЗДРАВОСЛОВНО 
СЪСТОЯНИЕ НА КОНЯ 

 
822.1 ОК може да организира Награждаване за най-добро здравословно състояние на 

коня на всички ФЕИ състезания по издръжливост. 
822.2 Целта на това награждаване е да се определи коня в най-добро здравословно 

състояние, завършил състезанието и класиран измежду най-добрите коне – 
(максимално първите 10). 

822.3 Един кон може да бъде предложен за Награждаване за най-добро здравословно 
състояние, ако е завършил успешно състезанието с ездово време, което е в рамките 
на процент от най-доброто време, определено от ЖТ. 

822.4 Конете, определени да участват в Награждаване за най-добро здравословно 
състояние, се счита че са все още в състезанието докато мине церемонията по 
награждаване за най-добро състояние на коня. 
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822.5 Състезателите не са задължени да вписват коня си за Награждаване за най-добро 
здравословно състояние на коня 

822.6 Процедурата, описана в Ръководството по издръжливост трябва да се използва за 
определяне на Награждаването за най-добро здравословно състояние. Всички 
подадени за участие в Награждаване за най-добро здравословно състояние остават 
обект на медицински контрол. 

822.7 Изпитанието за награждаване за кон в най-добро здравословно състояние може да 
включва част с възсядане на коня като допълнение към стандартния формат за 
изпитване за най-добро здравословно състояние. Конете, които отговарят на 
критериите се проверяват с след състезание на 160 км. или 2 х 100 км.  

  Преди тестването под седло, конят ще бъде съден невъзседнат за походка, 
метаболитни параметри и наранявания по кожата. Коне, които имат неправилна 
походка или не са изпълнили метаболитните критерии ще бъдат елиминирани от 
изпитанието за награда за кон в най-добро здравословно състояние. 

  Председателят на панела за определяне на кон в най-добро здравословно 
състояние, кани успешните двойки да се представят на частта за възсядане на коня. 
Двойките минават на тръст по 40 м. напред и обратно и след това да правят осморки 
(8) на галоп. Комбинацията може да бъде елиминирана от изпитанието за кон в най-
добро здравословно състояние по всяко време, ако конят се съди за неправилна 
походка от панела. 

  На състезателят, по инструкции на председателя на панела за кон в най-добро 
здравословно състояние, се препоръчва да демонстрира неговите / нейните ездови 
способности на свободна езда / упражнения по избор на ездача, която да покаже 
липсата на куцота, включително физическото състояние на коня, подвижността и 
желанието за продължаване на състезанието. Тази свободна езда не трябва да е по-
дълга от пет (5) мин. 

 

Член 823. ВЕТЕРИНАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОНЕТЕ ПО ВРЕМЕ НА 
СЪСТЕЗАНИЕ 

 
  Ветеринарно лечение на конете не трябва да се предписва на кон по време на 

състезание без писменото съгласие на Ветеринарната Комисия. Разрешеното 
лечение не влияе върху класирането на коня.(виж ФЕИ Ветеринарен правилник) 
ФЕИ Ветеринарен правилник  ( съгласно всички последващи публикувани промени 
разпоредбите на които ще имат предимство) 
Извадка от ФЕИ Ветеринарен Правилник чл 1046 
Лечение с позволени контролирани медикаменти 

1. Контролирани медикаменти, според изброените във ФЕИ списъка със забранени за 
употреба медикаменти (EPSL), които се прилагат на конете по време или близо до 
състезанието може да доведат до неблагоприятен аналитичен резултат в 
съответствие с EADCMRs 

2. По време на състезание администрирането на лечения или подкрепящи терапии 
трябва да бъдат одобрени от Ветеринарната комисия/ Ветеринарния делегат, преди 
да бъдат извършени, използвайки съответната ветеринарна форма. 

3. Използването на забранени субстанции винаги е стриктно забранено. 
4. Лечението или подкрепящата терапия, ако са позволени могат да бъдат извършени 

само от ФЕИ ветеринарен лекар с изключение на субстанциите, които се прилагат 
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орално или чрез пулвелизатор. В спешни случаи, където здравето на коня е в риск, 
спешно терапевтично лечение може да бъде извършено. Следвайки същата 
административна процедура, ветеринарна форма 1, трябва да бъде представена за 
ретроспективно разрешение и за определяне, когато е уместно, дали конят може да 
продължи състезанието. Ветеринарна форма 1 трябва при всички обстоятелства да 
бъде попълнена преди напускане на състезанието и преди периода на състезанието 
да изтече.  

5. Употребата на контролирани медикаменти може да бъде разрешена за лечение по 
време на състезание в изключителни случаи в съгласие с този ВП, EADCMRs и ОП. 

6. Вътре ставното прилагане на каквито и да е медикаменти по време на ФЕИ 
състезание е забранено.  

7. Лечение, приложено преди ФЕИ състезание (напр. по време на транспортиране) 
може да бъде ретро-активно позволено с използването на подходящата 
Ветеринарна форма ( в съответствие с настоящия ВП), от Вет. Комисия/Вет. Делегат, 
когато е уместно при пристигане на мястото на състезанието. Ретроспективното 
позволение не се дава автоматично, а е по преценка на ВД и журито на терен. 

8. В съгласие с Кодекса на поведение за доброто здравословно състояние на коня 
ВК/ВД трябва винаги да проверяват преди да разпишат ветеринарната форма как 
исканото или приложеното преди това лекарство може да се отрази на: 
а)  способността на коня да продължи да се състезава 
б) честността на състезанието и/или 
с) доброто здравословно състояние на коня и/или състезателя 

 
  

. 
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ГЛАВА IV ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

  
 Критерии при назначаването, повишаването и поддържането на статуса на всички 

ФЕИ Ендюрънс Официални лица се публикуват периодично на уеб страницата на 
ФЕИ, съгласно публикуваните обучения и критерии за стандарт. 

 

Член 824. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА 
 

 
ФЕИ си запазва правото да назначава Президента на Журито на терен, Чуждестранния 
съдия, Президента на Ветеринарната комисия и Чуждестранния ветеринарен делегат на 
всички състезания 3* и всички CEIO. За международни състезания CEI 1* и 2* в специални 
случаи ФЕИ има право да консултира ОК и своевременно да пита за различен баланс на 
опит и експертиза в рамките на отбора официални лица, предложени в програмата на 
състезанието.  
На всички ФЕИ CEI 1*, 2* и 3*състезания ФЕИ може да приеме освобождаване от 
длъжност в съответствие със ФЕИ Основен Правилник чл. 149.10 ако е постъпило 
запитване от съответната НФ и в съгласие с условията описани във ФЕИ Ориентировъчни 
бележки по издръжливост (FEI Endurance Notes for Guidance) 

Кодекс на ФЕИ официалните лица в издръжливостта 
 
1. ФЕИ официално лице в издръжливостта е признат авторитет в дисциплината 

Издръжливост, който трябва да има познания за принципите на издръжливостта в 
правилата на ФЕИ и според категорията си е квалифициран да съдийства съответната 
категория ФЕИ международно състезание по издръжливост.  Той винаги представлява 
ФЕИ. 

2. ФЕИ официално лице в издръжливостта трябва да избягва всякакви действителни или 
привидни конфликти на интереси. Официалното лице в издръжливостта трябва да има 
неутрална независима и честна позиция спрямо състезателите, собствениците на коне, 
треньорите, организаторите и другите официални лица и да се интегрират добре в отбор. 
Никакъв финансов или персонален интерес  не може да влияе или привидно да влияе на 
начина му на съдене.  
Дейности, които ще доведат или биха могли да доведат до „конфликт на интереси“, 
когато съдийствате на CEI включват но не са ограничени до: 
• работейки като шеф на националния отбор на международно ниво и да бъдеш 

отговорен или съвместно отговорен с друг за селекционирането на националния 
отбор и/или  индивидуални състезатели или да си национален треньор на 
състезателите в твоята НФ. 

• Да бъдеш собственик или съсобственик на кон участващ в състезанието. 
• Да бъдеш в ситуация на финансова зависимост или получаване на финансова облага 

от собственици, състезатели, треньори, организатори или други сродни организации 
• Да имаш близки лични взаимоотношения със състезател  
• Пристрастие на национална, етническа, религиозна и т.н. основа при съдене. 
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В добавка към изискванията за известяване описани в т. 7 по-долу, официалното лице по 
издръжливост е отговорен за информиране на Организаторите за някой от споменатите 
или други възможно конфликти на интереси или ситуации които биха могли да се считат 
като такива. 

3. По време на състезание по издръжливост официалното лице трябва да бъде точен и 
професионалист в поведението си и при изпълнение на служебните си задължения.  

4. Официалното лице в издръжливостта трябва да бъде добре подготвен за състезанието, 
което съди и да си сътрудничи добре с организаторите и с колегите си. 

5. Официалното лице в издръжливостта трябва да бъде подходящо облечен и трябва никога 
да не забравя, че представлява ФЕИ. 

6. ФЕИ има правото да предприема дисциплинарни наказания срещу официални лица в 
издръжливостта, които не спазват настоящия кодекс и ФЕИ правилата. Дисциплинарните 
наказания могат да бъдат: 

• Предупредително писмо 
• Временно или условно отстраняване 
• Временно / Постоянно премахване от Листа с официалните лица по издръжливост. 

7. Конфликт на интереси: Официални лица в издръжливостта, които биха могли да имат 
реален или доловим конфликт на интереси трябва да информират организаторите при 
назначаването им или веднага щом конфликта на интереси се появи преди състезанието. 
Ако декларираният конфликт на интереси по мнение на президента на журито, накърнява 
или има възможност да накърни честността на съдийстване на състезанието, 
официалното лице ще трябва да се оттегли. Конфликт на интереси трябва да бъде 
деклариран по врем на инструктажа на официалните лица и състезателите преди старта. 

8. Конфликт на интереси: Служители на Федерация по конен спорт, спонсори и 
организационен комитет не могат да участват като ФЕИ Официално лице в 
издръжливостта на ФЕИ състезания, организирани от тази федерация или чрез този 
спонсор или организационен комитет. 

Дневен хонорар на Официалните лица в издръжливостта 
 Дневните хонорари не са задължителни за ФЕИ състезания по издръжливост. Обаче 

Официални лица, които не са ветеринарни лекари, дневните хонорари ако има такива, не 
могат да превишават максимум на ден сумата от CHF 500 (или еквивалентната стойност в 
местна валута).  

• Нивото на дневните хонорари (ако има такива) трябва да бъде потвърдено 
писмено от ОК преди официалните лица да потвърдят назначението си за състезанието. 

• Организаторите трябва да предупредят предварително ако в страната им дневните 
хонорари са обект на облагане с данък или подобни удръжки 

• Сумата, за която пътуването до и обратно от състезанието ще бъде организирана 
или възстановена се договаря предварително между Организаторите и Официалните 
лица в издръжливостта. 

• Осигуряването на хотелско настаняване и храна също се договаря с Официалните 
лица в издръжливостта преди пътуването им. 

• Заплащането на дневните хонорари или възстановяването на договорените 
разноски може да бъде извършено само след приключване на състезанието и всички 
резултати са подписани вече от президента на журито на терен.  

• Никакви други подаръци и други възнаграждения не могат да бъдат давани в 
допълнение към гореспоменатите. 
Нито едно от горепосочените плащания не може да бъде извършено от спонсор 
директно на Официално лице, само чрез Организатора. 
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Жури на терена 

824.1.1 Журито на терена контролира дейността на Организационния комитет по съдийство, 
ветеринарен контрол и отчитането на времето при състезанията за издръжливост. 

824.1.2 В зависимост от броя на участниците, Организационният комитет изготвя списък на 
официалните лица, стюардите и ветеринарните лекари, но журито на терена остава 
върховният контролиращ орган на състезанието. 

824.2 Технически делегат/ Строител на трасе 
824.2.1 Техническият делегат заедно с утвърдения Строител на трасе (ако е поканен) трябва 

да проверява и одобрява предварително плана на трасето и условията за езда, за да 
осигурят благосъстоянието на коня и безопасността на състезателя основавайки се 
на класифициране на трасето, степен на трудност и усложняващите се 
метеорологични условия. При състезания от 1*,2* и 3* ТД може също така да се 
явява и строител на трасе. За 4* и Шампионати ФЕИ ще покани утвърден от ФЕИ 
строител на трасе в съгласие с ОК , който трябва заедно с ОК да участва в 
изграждането на трасето. 

824.2.2 ТД трябва да одобри техническата и административна страна на проявата: за 
коректни въвеждащи процедури, прегледите и ветеринарно медицинските 
изследвания на конете, настаняването на конете и състезателите и обслужването на 
състезанието. 

824.2.3 Техническият делегат ръководи техническата конференция и наблюдава 
обслужващия персонал. 

824.2.4 Техническият делегат наблюдава и разследва всяка страна и консултира съдиите на 
терена в случай, че трябва да се вземе решение по даден въпрос. 

824.2.5 Властта на Техническия делегат е ”абсолютна”, докато той не докладва на Журито на 
терена, че всичко е наред с подготовката на състезанието. От този момент нататък 
той наблюдава и ръководи работата на техническия и административен персонал по 
време на проявата, като подпомага и напътства Журито на терена, Ветеринарната 
комисия и Организационния комитет. 

824.2.6 При състезания 3* и по-малко, Техническият делегат ако е подходящо подготвен, 
може да изпълнява дейността на Жури на терен. 

824.2.7 На състезание 4* Техническият делегат трябва да бъде външен (чуждестранен).  
824.3 Ветеринарна комисия 
824.3.1 Ветеринарната комисия има пълен контрол по всички въпроси, свързани със 

здравето и доброто на конете. Общите ветеринарни правила на ФЕИ се отнасят 
изцяло за Международните състезания по издръжливост. 

824.3.2 Председателят на ветеринарната комисия и Чуждестранния ветеринарния делегат 
трябва да бъдат консултирани от ОК и ТД възможно най-рано по отношение на 
планирането на ветеринарните врати и други въпроси за безопасността на конете по 
време на състезанието. 

824.3.3 При състезания 1*, Президента на ветеринарната комисия също така е отговорен за 
всички задължения, които нормално са задачи на ЧВД 

824.4 Шеф на стюардите 
824.4.1 Шефът на стюардите отговаря за организацията на обслужване на състезанието през 

цялото време. 
824.4.2 Шефът на стюардите трябва да осигури надеждна охрана на конюшните, отговаряща 

на нивото на състезанието както и достатъчно помощен персонал на всяка 
ветеринарна врата. 
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824.4.3 Шефът на стюардите подпомага Организационния комитет, съдиите на терена и 
техническия делегат да осигурят спокойно провеждане на всички дейности по време 
на състезанието, като например откриването и закриването на състезанието, и 
всички организационни процедури по време на състезанието. 

824.4.4 Шефът на стюардите отговаря за общата сигурност и доброто състояние на 
участниците по време на състезанието.  

824.4.5 Той/тя трябва да бъде връзката между Президента на журито на терена, 
техническия делегат и президентът на ветеринарната комисия и трябва да бъде 
консултиран от ОК и ТД възможно най-рано относно планирането на състезанието. 

824.5 Апелативна комисия: Задълженията на апелативната комисия са посочени в Общия 
правилник и Ветеринарния правилник. 

824.6 Независими държавни съветници (НДС) 
824.6.1 На всички ФЕИ състезания по издръжливост ФЕИ има правото да назначи независим 

държавен съветник, които да присъства на състезанието и да докладва на ФЕИ във 
връзка с организацията на състезанието, мястото и трасето, представянето на 
официалните лица в издръжливостта и предложенията за развитие (подобрение). 

824.6.2 ФЕИ поема разходите на независимите държавни съветници (НДС) за пристигането 
им на съответното състезание на което са назначени, различни от хотелско 
настаняване, което се поема от организационния комитет и НДС не са официални 
лица на състезанието, носа на разположение да дават експертни напътствия или 
помощ ако се изисква. 

824.6.3 НДС се назначават 2 пъти годишно от ФЕИ (виж Notes for Guidance). ФЕИ ще назначи 
ветеринарни НДС и не ветеринарни НДС. За времето в което работи като НДС човек 
не може да приема каквито и да е други назначения като официално лице. 

 

Член 825 ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ЗА 
МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

 
 Където се изисква Чуждестранно ФЕИ официално лице според чл. 825, същото 

официално чуждестранно лице не може да живее в страната на съответното 
състезание, освен ако това лице е живеещ в различна часова зона от часовата зона 
на състезанието.  

825.1  Световни Шампионати 
825.1.1  Жури на терена трябва да се състои от Президент и най-малко 4-ма членове, 

избрани от листа на ФЕИ с Съдии по Издръжливост, един от които трябва да бъде 
външен (чуждестранен), посочен от ФЕИ Комитета по издръжливост и от ОК. Всички 
членове трябва да отговарят на изискванията в момента за * класифициране на 
съдиите по издръжливост.  

825.1.2 Ветеринарната комисия трябва да се състои от Президент, Чуждестранен 
ветеринарен делегат и един допълнителен ветеринарен лекар на всеки 15 коня, като 
минималният брой участници във ветеринарната комисия трябва да е 5, в това число 
ПВК и ЧВД. Поне половината от членовете трябва да бъдат външни лица, избрани от 
списъка на ФЕИ за Ветеринари в издръжливостта и посочени от ФЕИ в съгласи е с 
ФЕИ Комитета по издръжливост и с ОК. Всички членове трябва да отговарят на 
изискванията в момента за *класифициране на ветеринарите по издръжливост.  

825.1.3 Официалните лекуващи ветеринарни лица по ендюрънс (ОЛВЕ) трябва да бъдат 
избрани от списъка с одобрените ОЛВЕ на ФЕИ, назначени от ФЕИ и ФЕИ Комитетите 



43 
 

по издръжливост и Ветеринарния комитет. Трябва да има минимум 1 ОЛВЕ на 20 
състезателни коня. Най-малко 50% от ОЛВЕ трябва да имат опит от CEI състезания на 
ниво Шампионати. 

825.1.4  Чуждестранният технически делегат трябва да бъде избран от списъка на ФЕИ с ТД и 
назначени от ФЕИ след консултация с ФЕИ Комитета по издръжливост и ОК и да 
отговарят на изискванията в момента за * класифициране на ТД по издръжливост.  

825.1.5 Главният стюард трябва да бъде избран от ФЕИ листа на стюардите в 
Издръжливостта и трябва да бъде посочен от ОК. 

825.1.6  ФЕИ утвърден дизайнер на трасе се поканва от ФЕИ с консултация с ФЕИ Комитета 
по издръжливост и ОК.  

825.1.7 Апелационната комисия: Общият правилник гласи, че Апелационната комисия е 
задължителна и се посочва от ФЕИ след консултация с ФЕИ Комитета по 
издръжливост в съгласие с ОК. 

825.2 CEIO (oтборни) състезания, регионални игри и Континентални шампионати за мъже, 
млади ездачи и/или юноши и други 4 звездни Международни състезания по 
издръжливост. 

825.2.1 Жури на терена трябва да се състои от Президент и 3-ма членове, избрани от листа 
на ФЕИ със Съдии по Издръжливост, един от които трябва да бъде чуждестранен, 
посочен от ФЕИ Комитета по издръжливост и ОК. Всички членове трябва да 
отговарят на изискванията в момента за * класифициране на съдиите по 
издръжливост.  

825.2.2 Ветеринарната комисия трябва да се състои от Президент, Чуждестранен 
Ветеринарен Делегат и един допълнителен ветеринарен лекар на всеки 15 коня като 
минималният брои членове на комисията е 5 (пет) и в него се включват Президента 
и ЧВД . Поне половината от членовете трябва да бъдат чуждестранни, избрани от 
списъка на ФЕИ за Ветеринари в издръжливостта и посочени от ФЕИ с консултация с 
Комитета по издръжливост и ОК. Всички членове трябва да отговарят на 
изискванията в момента за * класифициране на ветеринарите по издръжливост. 

825.2.3. На CEI ( международно състезание) 4* ОЛВЕ на мястото на провеждане на 
състезанието трябва да бъдат избрани от списъка с одобрените Лекуващи 
ветеринари на ФЕИ, назначени от ФЕИ и ФЕИ Комитетите по издръжливост и 
Ветеринарния комитет. Трябва да има минимум 1 ОЛВЕ на 20 състезателни коня. 
Най-малко 50% от ОЛВЕ трябва да имат опит в международни състезания на ниво 
Шампионати. 

825.2.4 Чуждестранният ТД трябва да бъде избран от списъка на ФЕИ с ТД и назначени от 
ФЕИ след консултация с ФЕИ Комитета по издръжливост и ОК и да отговарят на 
изискванията в момента за * класифициране на ТД по издръжливост.  

825.2.5  ФЕИ утвърден дизайнер на трасе се изисква, който трябва да се назначи от ОК. 
825.2.6  Главният стюард трябва да бъде избран от ФЕИ листа на стюардите в 

Издръжливостта и трябва да бъде посочен от ОК. 
825.2.7  Апелационната комисия: Общият правилник гласи, че Апелационната комисия е 

задължителна и се посочва от ФЕИ след консултация с ФЕИ Комитета по 
издръжливост в съгласие с ОК. 

825.3  CEI състезание по издръжливост 3 звезди 
825.3.1 Журито на терена трябва да се състои от Президент и Чуждестранен съдия, избрани 

от листа на ФЕИ с Съдии по Издръжливост и посочен от ОК ако са максимум 30 
участника. Допълнителен член на журито се изисква за всеки 30 участника, до 
максимален брой на журито 4, включително Президента. Останалите членове ако 
има такива трябва да бъдат национални, избрани от ОК. 
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825.3.2 Ветеринарната комисия се състои от Президент, и двама членове, избрани от 
списъка на ФЕИ за Ветеринари в издръжливостта и посочени от ОК. Един от тях 
трябва да е чуждестранен . Трябва да има поне 1 (един) ветеринарен лекар на 20 
състезателни коня Всички членове трябва да отговарят на изискванията в момента за 
* класифициране на ветеринарите по издръжливост. Всички останали членове 
трябва да са ветеринари с опит в Издръжливостта и посочени от ОК. 

825.3.3 Трябва да има минимум 1(един) ОЛВЕ, избран от списъка с одобрените Лекуващи 
ветеринари на ФЕИ, за 30 състезателни коня. 

825.3.4 ТД трябва да бъде избран от списъка на ФЕИ с ТД и назначени от ОК и да отговарят 
на изискванията в момента за * класифициране на ТД по издръжливост.  

825.3.5  Главният стюард трябва да бъде избран от ФЕИ листа на стюардите в 
Издръжливостта и трябва да бъде посочен от ОК. 

825.3.6  Апелационната комисия: не се изисква. 
825.4  CEI – Международно състезание по издръжливост 1 и 2 звезди 
825.4.1 CEI 1*: Журито на терен се състои от Президент, който трябва да отговаря на 

изискванията в момента за* класифициране за съдии по издръжливост. 
Официалното лице, трябва да бъде избран от ФЕИ листа за съдии по издръжливост и 
да бъде поканен от ОК за максимум от 30 участника.Допълнителен член на журито 
се изисква за всеки допълнителни 40 участника, до максимум от 4 съдии 
включително Президента. Другите членове, ако има, могат да бъдат опитни 
национални съдии. 

825.4.2  Ветеринарната комисия трябва да се състои от ФЕИ Президент и минимум 2 члена, 
които могат да бъдат национални ветеринари по издръжливост.Всички национални 
членове трябва да бъдат опитни ветеринари по издръжливост и трябва да бъдат 
поканени от ОК. 

825.4.3  При състезание CEI 1* трябва да има минимум 1 ОЛВЕ на мястото на провеждане на 
състезанието, за всеки 50 състезаващи се коня, избран от листата на ФЕИ за ОЛВЕ. 

825.4.4 Техническият делегат трябва да бъде избран от списъка на ФЕИ с технически 
делегати и посочен от ОК и да отговаря на изискванията в момента за 
*класифициране на ТД по издръжливост. ТД може да изпълнява длъжност на член 
на журито на терен, след като състезанието започне. 

825.4.5  Главният стюард трябва да бъде избран от ФЕИ листа на стюардите в дисциплината 
Издръжливост и посочен от ОК. 

825.4.6  Апелационна комисия: не се изисква. 
825.4.7  CEI 2*: Журито на терен се състои от Президент, който трябва да отговаря на 

изискванията в момента за* класифициране за съдии по издръжливост. 
Официалното лице, трябва да бъде избран от ФЕИ листа за съдии по издръжливост и 
да бъде поканен от ОК за максимум от 20 участника. Допълнителен член на журито 
се изисква за всеки 20 допълнителни участника. Всички останали членове, ако има, 
могат да бъдат опитни съдии по издръжливост. 

825.4.8  Ветеринарната комисия трябва да се състои от ФЕИ Президент и минимум 2 члена, 
които могат да бъдат национални ветеринари по издръжливост. Един от тях трябва 
да бъде чуждестранен. Всички останали членове трябва да бъдат опитни ветеринари 
по издръжливост и трябва да бъдат поканени от ОК. 

825.4.9  При състезание CEI 2* трябва да има минимум 1 ОЛВЕ на мястото на провеждане на 
състезанието, за всеки 50 състезаващи се коня, избран от листата на ФЕИ за ОЛВЕ. 

825.4.10  Техническият делегат трябва да бъде избран от списъка на ФЕИ с технически 
делегати и посочен от ОК и да отговаря на изискванията в момента за 
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*класифициране на ТД по издръжливост. ТД може да изпълнява длъжност на член 
на журито на терен, след като състезанието започне. 

825.4.11  Главният стюард трябва да бъде избран от ФЕИ листа на стюардите в дисциплината 
Издръжливост и посочен от ОК. 

825.4.12  Апелационна комисия: не се изисква. 
 
. 
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ГЛАВА V НАГРАДИ И ЦЕРЕМОНИИ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА 
НАГРАДИ 

 

Член 826 НАГРАДИ 
 
826.1  Всички състезатели, които са завършили успешно състезанието трябва да бъдат 

наградени. 
826.2  Наградите нямат определена минимална стойност 
826.3  За разпределяне на паричните награди, вижте Общия регламент. 
 
 
 
 

Член 827 ЦЕРЕМОНИИ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ 

 
  ВК може да не допуска конете, които не са в състояние да участват в церемониите за 

връчване на наградите. 
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ГЛАВА VI ПОЧЕТНИ ЗНАЧКИ 
 

Член 828  
  Почетни значки ще бъдат връчени на състезатели, завършили успешно Световни 

шампионати по следната скала: 
a) Златна значка при успешно завършване на 3 шампионата 
b) Сребърна значка при успешно завършване на 2 шампионата  
c) Бронзова значка при успешно завършване на 1 шампионат 
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Приложение I 
 

Необходими квалификации на длъжностните лица за 
състезание 

 
1* Жури на терен  Президент   2* или нагоре 
 ТД        2* или нагоре 
 Вет. Комисия   Президент     3* или нагоре 
     2 членове    
 
  Лекуващи вет.    Президент    2*  
  

Главен стюард       2*  
 
2* Жури на терен  Президент   3* или нагоре 
 ТД        3* или нагоре 
 Вет. Комисия   Президент     3* или нагоре 
     2 членове   2* или нагоре 
     (Вкл. 1 ЧВД) 
  Лекуващи вет.   Президент     3*  
   

Главен стюард       2* 
 
3* Жури на терен  Президент   4*  
     ЧС    3* или нагоре 
 ТД         4* или нагоре 
 Вет. Комисия   Президент и/или ЧВД 4*  
     2 членове   3* или нагоре 
 
  Лекуващи вет.   Президент     4*   

 
Главен стюард       2* 

 
4* Жури на терен  Президент   4* 
     ЧС    4* 
     Членове   4* 
 ЧТД        4*  
 Вет. Комисия   Президент и ЧВД  4*  
     членове   4*  
   

 Лекуващи вет.   Президент    4* или нагоре 
    

Главен стюард        3* 
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Приложение 2 

Член 816. ПРОЦЕДУРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ & СЕРТИФИКАТ ЗА 
ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА  

 
 

816.1  Квалификация за начинаещи: да бъде администрирана от всяка НФ. 
816.1.1  Коне и състезатели трябва да имат макар и не непременно като комбинация 

816.1.1.1 Успешно завършили 2 състезания на дистанции между 40 - 79 км и 2 състезания на 
дистанция между 80 - 90 км при скорост 16 км/ч или по-малко. 

816.1.2 Конете трябва да покрият изискванията на квалификационната фаза от първата им 
квалификационна езда за начинаещи в рамките на 24 месеца. Конете имат право да 
участват на международно състезание 1*, като изминат 12 месеца от завършване на 
първата квалификационна езда за начинаещи, ако са покрили всички 
квалификационни изисквания включително ограничението в скоростта и 
задължителните почивки между квалификациите. След като квалификациите за 
начинаещи са напълно покрити, конете имат възможност да стартират в 
Международно състезание CEI1* в рамките на последващите 24 месеца. 

816.1.3 От първата им квалификационна езда за начинаещи, състезателите трябва да 
покрият изискванията на квалификационната фаза в рамките на 24 месеца. След 
завършване на първата квалификационна езда за начинаещи състезателите имат 
право да участват на международно състезание CEI1* в рамките на 6 месеца от 
завършването на първата квалификационна езда. След като е покрил 
квалификацията за начинаещи, ако състезател не участва в Международно 
състезание CEI1* в рамките на 24 месеца, състезателите трябва да подновят тяхната 
квалификация за начинаещи преди да продължат по-нататък. 

816.1.4 За 8 годишни коне и по-възрастни, разпоредбите в член 816.1.2 и 816.1.3, могат да 
се изпълнят ако състезателите и конете, не е задължително да са в комбинация,  
преодолеят минимум 240 км за максимум 3 национални състезания в рамките на 36 
месечен период. 

816.1.2  Конете трябва да са покрили тези квалификационни изисквания за начинаещи в 
рамките на 24 месечен период и не по-кратък от 12 месеца непосредствено преди 
да участват в международни CEI или национални състезания.  

816.1.3 Състезатели трябва да са покрили тези квалификационни изисквания за начинаещи 
в рамките на 24 месечен период и не по-кратък от 6 месеца непосредствено преди 
да участват във CEI (международни) състезания. 

 
 
КОН Име ………………………………………………………………. ФЕИ номер ………………………………………………… 
Минимални квалификационни изисквания, определени в правилника по издръжливост член 
816 (виж по-горе) 
 
 
Тип 
състезание 

Държава Име на 
състезанието 

Дата Дистанция Скорост Резултат 

CEN       
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CEN       

CEN       

CEN       

 
Дата:  ……./……./ 20…… 
 
НФ: ………………….. 
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Приложение 3: РАЗЯСНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ ЗА 
ЕЛИМИНАЦИЯ 
WD: Нестартирал 

- Комбинацията не стартира в състезанието. 
- Комбинацията решава да не участва преди първата ветеринарна проверка. 

RET: Отказал се 
- Комбинацията се отказва след като успешно е преминала 1-вия 

ветеринарен преглед. 
- Комбинацията доброволно се отказва след като успешно е преминала през 

ветеринарната врата и коректно е завършила всички фази до точката на 
отказване.  

DSQ: Дисквалифициран 
- Причината трябва да бъде избрана измежду падащия списък на ФЕИ 

формите 
- Или причината трябва да бъде описана в колоната „Допълнителни Данни За 

Статуса” 
- Кон може да бъде дисквалифициран както и елиминиран по медицински 

причини. 
- Моля забележете че всички причини трябва да бъдат съгласувани и 

разписани от Президента на Журито на терен. 
FNR:  финиширал, но не участвал в класиране. 

- Сертификат за завършване на състезанието с одобрението на Президента на 
Журито на терен / Техническия делегат 

FTQ: Не получил квалификация  
- GA: Неправилна походка 
- MI : второстепенно (незначително) нараняване (напр. леко възпаление, 

рана и т.н.) 
- CI: Фатално нараняване 
- ME: Метаболитни 
- ME TR: Метаболитни с инвазивно лечение 
- GA + ME: Походка и Метаболитни 
- GA+ ME TR: Походка и метаболитни с инвазивно лечение 
- OT: просрочено време 
- FTC: неуспял да завърши 

 
Кодове за елиминация на ветеринарната врата  в издръжливостта  
 
Позици
я Статус 

Първа 
ветеринарна 
проверка 

Ветеринарни врати 1-7 Финален ветеринарен 
преглед 

FTQ GA, ME, MI, GA+ME GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME, 
GA+ME TR, OT, FTC 

GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME, 
GA+ME TR, OT, FTC 

RET RET RET RET 
WD WD   
FNR    
DSQ GA, ME, MI, GA+ME GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME, 

GA+ME TR, OT, FTC 
GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME, 
GA+ME TR, OT, FTC 
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Приложение 4 

ФЕИ Световна Ранглиста по издръжливост 2017 
По-долу ще намерите скалата за получаване на точки за Световната Ранглиста 
 
Скала на точките  
За всяка ранглиста ездач получава точки в зависимост от мястото на което се е класирал  
на различните състезания както е описано в долната таблица: 
 

Място CEI4* CH – M CEI4* G/ 
CH- [Cont.] 

CEI3* CEI2* CEI1* 

1 200 160 120 80 40 
2 195 156 117 78 39 
3 190 152 114 76 38 
4 185 148 111 74 37 
5 180 144 108 72 36 
6 175 140 105 70 35 
7 170 136 102 68 34 
8 165 132 99 66 33 
9 160 128 96 64 32 

10 155 124 93 62 31 
…      

До 5 4 3 2 1 
 
Изчисляване на ранглистата ( обърнете се към ръководството за съдиите) 
 
Класирането за ранглистата става като се вземе предвид резултатите на състезателя , 
комбинацията състезател/кон или кон ( в зависимост от ранглистата). Ранглистите се 
определят за период от време, измерено от 1 Януари до 31 Декември на календарната 
година. 
Минимум 5 състезателя трябва да стартират в съответното CEI за да може състезанието 
да получи 100% от наличните точки за ранглистата; ако състезанието има по-малко от 5 
участващи състезатели, участващите състезатели ще могат да получат само 50% 
наличните точки за ранглистата. 
 
Равен резултат: При състезание с равен резултат според решението на Журито на терен, 
точките за ранглистата за първо, второ и/или трето место ще бъдат събрани заедно и 
разделени на броя на състезателите с равен резултат. 
Пример: Първо място – 100 точки, Второ място – 80 точки, Трето място 60 – точки. 
Общия сбор е 240 точки, разделени на броя на конете  с равен резултат получаваме по 
80 точки за всеки състезател с равен резултат. 
В края на годината състезател, който няма нарушение на Анти допинговия правилник 
или няма наказателни точки или няма Жълта карта през съответната календарна година 
ще получи допълнително бонус точки за ранглистата както следва: 
*Без нарушение на Анти допинговия правилник  - 250 точки 
Без наказателни точки     - 200 точки 
Без Жълта карта      - 150 точки  
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*За избягване на съмнения, когато настъпи нарушение на Анти допинговия правилник 
през настоящата календарна година, но решението потвърждаващо нарушението все още 
не е излязло до следващата година  (или в случаите на административна процедура, 
Отговорното за коня лице, не е приело наложените санкции до следващата календарна 
година), състезателя няма право да получи бонус точките за „Без нарушение на Анти 
допинговия правилник” за календарната година, в която решението излиза (или в случаят 
на административна процедура в календарната година в която Отговорното за коня лице 
приема санкцията). Например, състезател прави нарушение на антидопинговия 
правилник през Ноември 2016 г. , но трибунала на ФЕИ до края на март 2017 г не е 
постановил крайното си решение, потвърждаващо нарушението, състезателя ще получи 
бонус точките за „Без нарушение на Анти допинговия правилник” в 2016 г, но не и за 2017 
г.  

Награди на състезателите 
 
Парични награди ако има да се разпределят по следния начин: 

1-во място 50% 2-ро място  - 30% 3-то място 20% 
Награди: 

1-во място: 
ФЕИ Медал или купа и сертификат 
Носител на приз Ambassador “FEI Endurance Future” 
Статус Елитен Ездач 
Автоматично се квалифицират за ФЕИ Световни шампионати по издръжливост 
(ако (1) състезателя не е негоден по времето на тези шампионати и (2) 
състезателят е избран и заявен от неговата/нейната НФ) 
2-ро място: 
ФЕИ Медал или купа и сертификат 
Статус Елитен Ездач 
Автоматично се квалифицират за ФЕИ Световни шампионати по издръжливост 
(ако (1) състезателя не е негоден по времето на тези шампионати и (2) 
състезателят е избран и заявен от неговата/нейната НФ) 
3-то място: 
ФЕИ Медал или купа и сертификат 
Автоматично се квалифицират за ФЕИ Световни шампионати по издръжливост 
(ако (1) състезателя не е негоден по времето на тези шампионати и (2) 
състезателят е избран и заявен от неговата/нейната НФ) 
 

Награди на коня 
Купа и сертификат „FEI Endurance Horse of the Year” 
 

Награди на комбинацията 
Купа и сертификат „FEI Endurance Combination of the Year” 
Квалификация за ФЕИ Световни шампионати по издръжливост (ако (1) 
комбинацията не е негодна по времето на тези шампионати и (2) комбинацията 
е избрана и заявена от нейната НФ) 
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Забележки: 
1 – “Ambassador of Endurance Future”, статус Елитен ездач и „Квалификация за ФЕИ 

Световен шампионат” са само за следващата година от 1 януари до 31 декември. 
2 – Присъдените точки работят на кумулативна база, състезателя може да спечели 

до 600 бонус точки за ранглистата 
 

 
 

Критерии за квалификация  
 
2* ФЕИ Лекуващ лекар (EVT) 
За назначаване на 2* ФЕИ (EVT) молителя трябва: 
Трябва да е регистриран /сертифициран ветеринарен лекар. Да има практика като 
лекуващ ветеринар на коне минимум 2 години от завършването.  
Клиничната практика с коне трябва да в не по-малко от 25% от общата му клинична 
практика. 
Да е бил член на Ветеринарната комисия на 3 ФЕИ или национални състезания и 
официален лекуващ лекар на 5 ФЕИ или национални състезания 2 от които трябва да са 3* 
или CEN еквивалент. 
Да е завършил ФЕИ курс за официални ветеринарни лекари. 
 
3* ФЕИ Лекуващ лекар (EVT) 
За промотиране за 3* EVT трябва: 
Да е бил 2* EVT на минимум 4 състезания, две от които трябва да са ниво 3*, 
Да е завършил съвременен курс по заболявания на състезателни коне и в частност 
лечение на коне в издръжливостта, одобрен от ФЕИ техническата комисия по 
издръжливост. 
Да представи на ФЕИ техническата комисия по издръжливост автобиография с 2 
препоръки, показващи практика и умения в лечението на заболявания на коне в 
издръжливостта. 
 
4* ФЕИ Лекуващ лекар (EVT) 
За промотиране за 4* EVT трябва: 
Да е бил EVT на минимум 5 CEI състезания, две от които да са на ниво 2* и три на ниво 3*. 
Да е присъствал на поне едно продължаващо обучение (семинар/конференция) 
посветено на спортна медицина за коне и/или Exercise Physiology или съответен ФЕИ курс 
на всеки период от три години. 
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