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Въведение
Този Правилник по издръжливост ( включително и Анексите, които са неразделна част от
този правилник) влизат в сила от 1 януари 2020 г., доколкото разпоредбите са в
състояние да се прилагат от тази дата, а тези които не могат да се прилагат от тази дата
ще влязат в сила от 1 юли 2020. В съответствие с чл 842 и съгласно мандата на общото
събрание на FEI, Съветът на FEI ще определи преходни разпоредби за тези правила по
издръжливост. След като бъдат приложени, разпоредбите в настоящите правила по
издръжливост заместват всички предходни правилници по издръжливост, издадени от
FEI и се прилагат за всички международни състезания по издръжливост, които се
провеждат на и след 1 януари 2020 г. или 1 юли 2020г. според случая.
Ездовото изкуство и благополучието на конете са ядрото на ездата по издръжливост.
Издръжливостта е тест за способностите на спортиста да управлява коня безопасно по
трасе за издръжливост. Той е предназначен да тества издръжливостта и способността на
спортиста и коня спрямо трасето, дистанцията, терена и за време без да излага на риск
благополучието на коня.
Основен принцип на дисциплината е успешното завършване на изпитание по
издръжливост, включващо всички фази на трасето и всички задължителни ветеринарни
проверки. Квалификационната система за участие в FEI състезания по издръжливост се
основава на(и поощрява) успешни завършвания и затова е предназначена да
популяризира ездаческото изкуство на всички нива на спорта.
Значението на определени термини използвани в този Правилник по издръжливост
(обозначени с начални главни букви) е описано в Приложение 1 или ( ако не са описани
в Приложение 1) във FEI Статута, FEI общ правилник, , FEI ветеринарен правилник, или
други приложими FEI правила и регулации. В допълнение Приложение 1 включва някои
правила, които да се използват при тълкуване и прилагана на този Правилник по
издръжливост. Най- важното правило обаче е че този Правилник по издръжливост
трябва да се тълкува и прилага по начин който дава смисъл на ценностите и целите,
посочени в това Въведение и в съответствие с Общия правилник на FEI ( т.е. не чрез
позоваване на национални или местни закони, а по-скоро като независим и автономен
текст).
Достоверна версия за съдебни цели е Английският текст от FEI Правилник по
издръжливост, в сила от 1 януари 2020 г..
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Кодекс за на Международната Федерация по конен спорт
за благополучието на коня

1.

FEI изисква всички, които са част от международния конен спорт да се придържат
към Кодекса на Поведение на FEI и да признават и приемат, че по всяко време
благополучието на коня трябва да е от първостепенно значение. Благополучието на
коня никога не трябва да бъде подчинено на състезателни или търговски интереси.
Следните точки трябва да бъдат особено спазвани:
Общо благосъстояние
а) Добро гледане на коня
Настаняването на конете в конюшнята и храненето трябва да са съвместими с найдобрите 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 методи, които са обидни или причиняващи страх.
c) Подковаване и амуниция
Грижата за копитата и подковаването трябва да са на високо ниво (с висок
стандарт). Амуницията трябва да е подходяща и правилно прогонена, за да се
избегне риск 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.

2.

e) Планиране на пътуване
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
FEI.
Способност за участие в състезание.
a) Способност и годност
Участието в състезания трябва да бъде ограничено до 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 медикаменти
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Всяко действие или намерение за прилагане на допинг или незаконна употреба на
медикаменти е сериозен проблем за благополучието на конете и не трябва да
бъде толерирано. След всяко ветеринарно третиране, трябва да бъде дадено
достатъчно време, за да се възстанови напълно коня преди състезание.
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 конче зависимо (неотбито) от тях.
f) Злоупотреба с помощи
Насилие над кон с основни, спомагателни помощи или допълнителни (нагайки,
шпори и др.) не трябва да бъде допускано.
3.

Състезанията не трябва да застрашават благополучието на коня

4.

a) Състезателни плацове
Конете трябва да бъдат тренирани и да се състезават само на подходящи и
безопасни настилки. Всички препятствия и условия за състезание трябва да бъдат
проектирани съобразявайки се с безопасността на конете.
b) Настилки на плацовете.
Настилки, по които конете се движат, тренират или се състезават, трябва да бъдат
направени и поддържани така, че да намаляват 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.
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 го спре от участие
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 найблизката 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
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Честотата на нараняване по време на състезание трябва да бъде проследявана.
Състоянието на плацовете, честотата на изпитанията и всякакви други рискови
фактори за нараняване на конете, трябва непрекъснато да бъдат проверявани и да
бъдат търсени начини за предотвратяване или сведени до минимум
възможностите за контузии.
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) Пенсиониране
Конете трябва да бъдат третирани хуманно и със съчувствие след като прекъснат
своята състезателна дейност.
5.

Обучение.
FEI настоява всички, които са свързани с конния спорт да достигнат възможно найвисоко 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 FEI насърчава понататъшното финансиране и подкрепа за изследвания сферата за благосъстоянието
на коня.
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Глава І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
800.

ПРАВИЛА И РЕГУЛАЦИИ, ПРИЛОЖИМИ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

800.1

Всички международни състезания по издръжливост, включително CEIs, CEIOs, и
Шампионати се ръководят и трябва да бъдат организирани в съответствие със
следните правила ( всяко изменяно от време на време): настоящият Правилник по
издръжливост, FEI Статута, FEI Общ правилник, FEI Ветеринарен правилник, FEI
кодекс на поведение за благополучието на коня, FEI Антидопингови правила и
контролирани медикаменти, FEI Антидопингови правила за спортисти, всякакви
други правила, политики или документи, издавани от FEI от време на време, които
се прилагат в съответствие с техните срокове в международни състезания по
издръжливост( общо наречени FEI правила и регулации)
С регистриране във FEI, изпращане на заявка за участие в състезание и/или участие
в каквото и да е качество в състезание: спортист, треньор, собственик, членове на
екипа, съпътстващ персонал, отбори, шефове на отбори, Национални Федерации и
други лица, участващи в състезанието, се счита че са поели ангажимент да спазват
FEI правилата и регулациите, не само по време на състезанието само по себе си, но
също така и по време на подготовката за състезанието и ще бъдат отговорни за
последствията, посочени в тези FEI правила и регулации в случай на нарушение.
В допълнение, спазвайки FEI правилата и регулациите, състезания по
издръжливост проведени като част от Регионални Игри (и участващите в тези
игри), трябва да се съобразяват с изискванията на съответната Регионална
Асоциация представляваща МОК в региона .
Без да противоречи на чл. 800.2, настоящият Правилник по издръжливост,
признава две основни лица изпълняващи роли, свързани с подготовката и
участието на конете в състезания:
800.4.1
Треньорът е лице което е отговорно за физическата и психическа
подготовка на коня за състезание (което включва определяне на
подходящата програма от упражнение, хранене и ветеринарни грижи за
коня)
800.4.2
Спортистът (който също така може да е треньорът) е лицето което язди
коня на състезание.
Лична и неделегирана отговорност е на всяко лице, участващо в каквато и да е
роля в състезание, включително всеки Спортист и всеки Треньор да се запознае
със всички изисквания на FEI правилата и регулациите, включително и всички
промени, които могат да бъдат направени от време на време. Всеки Спортист и
всеки Треньор трябва да гарантират, че всеки член на неговия съпътстващ
персонал ( включително членовете на екипа) и всяко друго лице от което получава
съвет или подкрепа е запознато с тези изисквания. Игнорирането на тези
изисквания няма да бъде оправдание в случай на нарушение.

800.2

800.3

800.4

800.5

801.

БЛАГОПОЛУЧИЕ НА КОНЯ

801.1

Благополучието на коня е първостепенен приоритет в Издръжливостта: трябва да
се направи всичко възможно за да се защити здравето, сигурността и
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801.2

801.3

801.4

благополучието на коня по всяко време. този водещ принцип е най- важната
отговорност на всички лица участващи в състезания, включително Спортисти,
Треньори, Собственици, Членове на екипа, Съпътстващ персонал, отбори, Шефове
на отбори и официални лица. Всеки един, участващ във всяко качество на което и
да е състезание е длъжен да спазва стриктно разпоредбите и духът на чл 801 и FEI
Кодекс на поведение за благополучието на коня.
В допълнение към чл 801.1:
801.2.1
Спортистът и треньорът трябва да имат познания за ефективното и
безопасно използване на коня и трябва по всяко време да се грижат за
безопасността и на двамата кон и човек
801.2.2
Спортистът е отговорен на безопасното управление на коня по трасето,
вземайки предвид климата и другите условия, без да застрашава
благополучието на неговия кон.
801.2.3
Спортистът и треньорът може да не заявят или оставят в състезание кон
ако той страда от заболяване или нараняване, или получава лекарства,
който биха повлияли неблагоприятно или биха повишили способността
му да се състезава
FEI по никакъв начин не толерира каквато и да е проява на грубост или насилие
върху кон.
801.3.1
Неспазването на чл. 801 и/или FEI Кодекс на поведение за
благополучието на коня може да се счита като насилие към коня.
801.3.2
Всяко действие или бездействие по време на състезание, което по
мнението на Журито на терен представлява грубост или насилие върху
кон ще доведе до получаване на Предупредителен Жълт картон и
дисквалификация от състезанието и може също така да донесе
допълнителни санкции, описани във FEI Общ правилник.
801.3.3
Всяка грубост към или насилие върху кон, проявено на място извън
състезание ще бъде наказано със санкциите изброени във FEI Oбщ
правилник.
Изисквания за докладване на грубост или насилие върху кон
801.4.1
Всяко лице станало свидетел на Насилие върху кон трябва да докладва
във FEI в съответствие с FEI Общ правилник. Такъв доклад трябва да
съдържа, където е възможно подписи и адреси на лицата станали
свидетели на насилието.
801.4.2
Всяко насилие върху кон трябва да се докладва без закъснение, но няма
лимит на времето за изпращане на доклад. Ако насилието е извършено
по време на състезание, докладът трябва да се изпрати без закъснение
на (i) Журито на терен и/или секретаря на организационния комитет, и
(ii) Бюрото на FEI
801.4.3
Всяка грубост към или насилие върху кон, която се случва извън
състезание трябва да се докладва на Бюрото на FEI.
801.4.4
Не докладването на грубост към или насилие върху кон само по себе си
е предмет на санкциониране като неспазване на FEI правила и
регулации
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ГЛАВА ІІ. СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ
802

КАТЕГОРИИ FEI СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ

802.1.

Международни състезания по издръжливост са записани във FEI календара и се
разделят на:
802.1.1
Международно състезание по издръжливост (CEI);
802.1.2
Официално Международно състезание по издръжливост ( CEIO);
802.1.3
Шампионати (тестови състезания за тези шампионати) и Игри; и
802.1.4
Комбинирани Национални / FEI състезания (CEN/CEI)
Международни състезания CEIs
802.2.1
Международните състезания по издръжливост (CEI) имат само
официално индивидуално класиране. За разлика от Официалните
международни състезания (CEIО) те нямат официално отборно
класиране. ОК по свое усмотрение може да разреши на спортистите да
се състезават на CEI състезание в отбор от трима до пет спортиста, не
задължително от една и съща националност (подробностите трябва да
са описани в утвърдената програма на състезанието), но това няма да се
зачита за Официално отборно състезание. За целите на официалното
класиране всеки член на отбор ще се счита за индивидуален спортист.
Броят на отборите, които могат да бъдат приети е по преценка на ОК.
802.2.2
Международни (CEI) състезания могат да се провеждат съвместно с
национални или FEI одобрени серии или програми, но трябва да са
одобрени от FEI в консултация с FEI
Техническа комисия по
издръжливост.
Официално Международно състезание по издръжливост (CEIO)
802.3.1
CEIO състезания имат официално индивидуално класиране и официално
отборно класиране
802.3.2
Всяка нация може да заяви само един отбор в отборното състезание. За
да се счита едно отборно състезание за официално отборно състезание
е необходимо да участват минимум три отбора. Всеки отбор трябва да
се състои от минимум три тандема и максимум пет тандема.
Шампионати и Игри:
802.4.1
В шампионатите (и Игрите) има официално индивидуално и официално
отборно класиране (с изключение на Шампионата за млади коне,
където има само официално индивидуално класиране). Член 802.3.2
също се прилага към официалното отборно състезание на Шампионати
(и Игри).
802.4.2
Шампионатите включват:
a) 1* Шампионати за на дистанции минимум 100 км и максимум 119
км в един ден;
b) 2* Шампионат за млади коне на дистанция минимум 120 км и
максимум 130 км в един ден;
c) 2* Шампионат за Юноши и Млади ездачи на дистанция минимум
120 км , максимум 130 км в един ден;
d) 2* Шампионат за мъже на дистанция минимум 120 и максимум 139
км в един ден; и
e) 3* Шампионат за мъже на дистанция от 160 км в един ден.

802.2

802.3

802.4
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802.4.3

802.5

802.6

Шампионати в категория Мъже или Юноши/Млади ездачи, могат да се
организират на регионално, континентално или световно ниво или като
Игри. По-нататъшни подробности са описани в Общия правилник на FEI.
Тестови състезания за Шампионати
802.5.1
За да осигури гладкото протичане на шампионата, Техническата
комисия по издръжливост на FEI ще изисква (за 3* Шампионати) и може
да изисква (за всички останали Шампионати) Организаторът на
Шампионат да домакинства на тестово състезание, около 12 месеца
преди Шампионата, (за да осигури че тестовото състезание се провежда
приблизително по същото време в годината
и с подобни
метеорологични условия като Шампионата) което тестово състезание
трябва да има:
a)
Същата (или подобна) дистанция, трасе и панел от официални
лица като Шампионата: и
b)
Същият доставчик на време-измервателна система, обработката на
данни и мониторите и устройствата за измерване на пулса на
конете
802.5.2
FEI Техническата комисия по издръжливост ще решава дали тестовото
състезание отговаря на критериите описани по-горе или не. Това
решение е неоспорваемо.
802.5.3
Всякакви промени по организацията на Шампионата по чл. 802.5.1 след
провеждане на тестовото състезание са предмет на утвърждаване от
Техническата комисия по издръжливост на FEI и Комисия по
издръжливост на FEI и също така може да се налага одобрение от
Бюрото на ФЕИ
802.5.4
Ако Организационния комитет не организира тестово състезание, или
организира тестово състезание, което не отговаря на изискванията
описани в приложения договор за домакинство, FEI може да отнеме
домакинството на Шампионата от Организационния комитет.
Комбинирани FEI и национални състезания:
802.6.1

802.6.2

802.6.3

По искане на съответната Национална федерация FEI може да одобри
FEI състезание комбинирано с Национално състезание. Ако бъде
одобрено такова комбинирано състезание се дава предимство на
състезателните тандеми заявени за международното състезание пред
тези за националното.
Там където ОК настоява, националните и FEI състезанията могат да
стартират по едно и също време, при одобрение от ТД и президента на
ЖТ, при условие че максималния брой стартиращи е съгласно чл. 847 и
при условие че благополучието на конете и безопасността на
спортистите не са застрашени.
При всяко комбинирано национално и FEI състезание, състезателните
тандеми за националното състезание не могат да оказват под никаква
форма помощ
(като задаване на темпо или друго) на ФЕИ
състезателните тандеми, което би могло да се счита като осигуряване на
нечестно предимство на FEI тандема. Нарушаването на този член ще
доведе до дисквалификация и на двата тандема.
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803.

НИВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА

803.1

Международните състезания (CEIs), Официалните Международни отборни
състезания (CEIOs) и шампионатите са разделени на три нива (като 3* е найвисокото ниво)
803.1.1
803.1.2
803.1.3

803.2

1*: Състезание на дистанции между 100 – 119 км в един ден
2*: Състезание на дистанции между 120 – 139 км в един ден или между
70 - 89 км на ден за два дни
3* Състезание на дистанции между 140 - 160 км в един ден или между
90 – 100 км на ден в два дни или между 70 – 80 км на ден в три дни.

803.4

Освен ако не е описано друго, изискванията, приложими за нивото на
международни състезания (CEIs) се прилагат и за официално международно
отборно състезание (CEIOs) от същото ниво
FEI ще определи след консултация с техническата комисията по издръжливост на
FEI, ОК и съответната НФ, какви изисквания са приложими за всяко състезание,
което не е обхванато в чл 803.1.
FEI може да създава специални категории състезания за спешни програми в
развиващите се страни или региони или с цел изследване на потенциални промени
на тези правила по издръжливост. FEI може да прилага специфични изисквания
според нивото на състезанието (включително за длъжностните лица и
допустимостта до участие на състезателите) както сметне за подходящо,
независимо от дистанцията. В такива случаи FEI ще поиска текуща входяща
информация от националните федерации и техническите комитети.

804.

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

804.1

Програмите на състезанията трябва да бъдат одобрени от FEI съобразно с Общ
правилник на FEI. След одобряването ѝ FEI ще публикува програмата на
състезанието.
Програмата на състезанието трябва да съдържа (минимум): (i) категорията на
състезанието, (ii) дата на затваряне на заявките за участие, (iii) такса участие, (iv)
изисквания за минимално тегло, (v) обща дължина на трасето и дължина и брой
обиколки пo трасето, (vi) план на трасето (включително всяка промяна на
надморската височина), (vii) брой и местонахождение на местата за оказване на
помощ от придружаващия екип и места с вода за конете, (viii) ограничения на
скоростта (ако са приложими), (ix) ограничения на времето (общо и за всяка фаза
ако е приложимо), (x) място и време на старт, (xi) правила за стартиране, (xii)
метод, използван за маркиране на трасето, (xiii) процедури на Vet Gate, (xiv)
времето за почивка между обиколките, (xv) метод на класиране, и (xvi) награди.
Програмата на състезанието би могла да съдържа също така административна
информация, отнасяща се до участниците (т.е. транспортни съоръжения,
настаняване на Спортистите и членовете на придружаващия ги екип, настаняване
на конете, фураж и др.)

803.3

804.2

804.3
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805.

МИНИМАЛНО ТЕГЛО

805.1

Спортистите трябва да се съобразяват със следните изисквания за минимално
тегло:
Състезание

Минимално тегло
Млади ездачи / Юноши

805.2
805.3

Състезание за млади ездачи/юноши и
Шампионати
Мъже

60кг

CEI1* и CEI2*

70 кг

CEI3*

75 кг

CEIOs и Шампионати

75 кг

Ако Юноши и млади ездачи участват в състезание за мъже, трябва да се
съобразяват с изискванията за минимално тегло за мъже на съответното
състезание
Съответствие с изискванията за минимално тегло:
805.3.1
805.3.2
805.3.3

805.3.4

806.

Организационните комитети трябва да осигурят на състезанието
надеждно средство за измерване на теглото с възможност за повторно
калибриране на мястото на състезанието.
Спортистът трябва да запази минималното си тегло през цялото време
докато завършва обиколките от трасето (включително по време на
яздене или водене на коня по трасето).
Проверката на теглото трябва да се направи преди старта на
състезанието и (ако е поискано от FEI длъжностно лице) след финала.
Проверка на теглото, също така, може да бъде направена и на случаен
принцип по всяко време на състезанието при поискване от FEI
длъжностно лице.
Ако спортист не спазва изискванията за минимално тегло или не се
подложи на контрол на теглото, ще бъде дисквалифициран.

ПО ЕДИН КОН НА СЪСТЕЗАТЕЛ В ЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ
Никой състезател на може да участва с повече от един кон в едно състезание.

807.

МЕТОД НА СТАРТИРАНЕ

807.1

Съгласно чл. 807.2 първият ден на състезанието (за състезание от няколко дни) или
в деня на състезанието (за състезание от един ден) трябва да има масов старт.
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807.2
807.3

807.4

807.5

Конете не може да преминават стартовата линия, докато не бъде даден сигнал за
старт.
Поетапен (шахматен) старт може да се използва за еднодневни състезания ако има
най-малко 50 стартиращи състезателни тандеми, като интервалът между първият
стартирал и последния не трябва да превишава един час.
В многодневни състезания може да се използва масов старт или шахматно
стартиране след първия ден. Когато се използва поетапен (шахматен) старт
тандемите 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 ЖТ и ТД в консултация с
ОК. След това останалите стартират заедно.
Ако тандем направи фал старт (т.е пресече стартовата линия на първата обиколка
преди да е даден сигнал за старт или пресече стартовата линия на последващите
обиколки преди изтичане на времето за почивка), тандема трябва да се върне и да
пресече отново стартовата линия. Ако не го направи ще бъде дисквалифициран.
Стартово време на тандема ще се счита от даването на оригиналния сигнал за
старт.
Стартовото време на всеки състезателен тандем, непредставил се навреме за
стартирането, се отчита все едно е стартирал навреме. Никой състезателен тандем
не може да стартира по-късно от 15 минути след официалния старт. Не спазването
на това правило води до дисквалификация.

808

ЗАПИСВАНЕ НА ВРЕМЕТО И ЗАПИСВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

808.1

Времето се отчита от сигнала за старт докато тандема пресече финалната линия. ОК
трябва да гарантира, че надлежно квалифицирани лица ( които използват
синхронизирани методи за записване на времето) изчисляват и записват точно
времената на старт и финал и скоростите на всеки тандем за всеки етап и фаза.
Когато стюарди и/или служителят, отговарящ за засичане на времето, са отговорни
за записването на времето, те трябва да запишат времената на всеки тандем на
старта и финала на всеки етап и фаза.
На всеки тандем ще бъде издадена карта със записани времената, или друга
приемлива и надеждна алтернатива след всяка фаза.
Когато използваната система за записване на времето е електронна (което се
препоръчва за международни състезания CEI3*, Официални отборни
международни състезания CEIOs и шампионати) ОК трябва да осигури
алтернативни източници на енергия и резервна система за записване на времето и
резултатите, които да се използват ако захранването се прекъсне.

808.2
808.3
808.4

809

КЛАСИРАНЕ

809.1.

Преглед на конете: Само състезателни тандеми, които са преминали успешно
всички прегледи на конете и ветеринарни проверки имат право да бъдат включени
в окончателното класиране.
Индивидуално класиране: независимо от реда и правилата за старт , всеки
спортист трябва да завърши цялото състезание все едно се състезава сам за време,
вземайки предвид трасето, дистанцията, терена и климата без да застрашава

809.2
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809.3

благополучието на коня. Състезателният тандем, който завършва състезанието за
най-кратко време, като спазва всички изисквания за това състезание (включително
всички приложими ограничения на скоростта и изисквания за минимално тегло) и
преминали успешно всички ветеринарни прегледи на коня, тестове за забранени и
контролирани медикаменти и всякакви други протоколи, организирани за
безопасността на коня и спортиста, предвидени във FEI правилата и регулациите,
ще бъде класиран като победителят на състезанието.
Отборно класиране:
809.3.1
Ако една национална федерация стартира с три или повече
състезателни тандеми и, то те имат право на отборно и индивидуално
класиране и награждаване. Победител в отборното класиране е отборът
с най-добро време след като се добави крайното класиране на трите
най-добре класирали се тандеми от отбора. Ако има равенство за найдобро време, победител е отборът, чиито трети състезателен тандем е с
най-добро време.
809.3.2
Ако национална федерация стартира с по-малко от три състезателни
тандеми или по-малко от три тандеми от отбора са класирани, този
отбор няма да се класира, дори ако остават неразпределени медали
или награди. Състезателните тандеми, които са се класирали ще
участват само за индивидуално класиране/награда.
809.3.3
По време на Световните конни игри, отборите в състезанието по
издръжливост ще се класират както е описано в чл 809.3
809.4.4
Ако някой тандем, чийто резултат важи за отборното класиране е
впоследствие дисквалифициран, класирането на целия отбор ще стане
невалидно. Такава загуба на отборно класиране няма да повлияе на
индивидуалното класиране на останалите тандеми от този отбор.

809.4

Равенство: Когато два или повече състезателни тандеми, стартирали заедно,
финишират с едно и също крайно ездово време, Журито на терен (асистирано от
стюардите), трябва да определи кой тандем е пресякъл финала първи (независимо
дали на базата на невидима финална линия или на фото/видео доказателства) и да
класира тандема пресякъл първи преди другият тандем. Не се позволява никакво
равенство

809.5

Невъзможност за класиране, дисквалификация, оттегляне и отказване
809.5.1

Недобил квалификация на следващата фаза или за крайното класиране
настъпва, когато състезателен тандем е отстранен от изпитанието
защото не е успял да премине прегледите на коня, да завърши цялото
трасе както се изисква, да спази приложимите ограничения в скоростта
и/или да спази всички времеви изисквания за завършване или в
резултат на други обозначения “FTQ”, както е посочено в приложение 3
(кодове за елиминация).

809.5.2

Дисквалификация настъпва когато състезателен тандем е отстранен от
изпитанието и/или състезанието (или резултатът му впоследствие е
дисквалифициран след изпитанието и/или състезанието ) за неспазване
на настоящия Правилник по издръжливост или други FEI правила и
правилници или програмата на състезанието.
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809.5.3
809.5.4

Оттегляне настъпва когато спортист оттегли своя кон от изпитанието (
без по друга причина да бъде отстранен от изпитанието) по време или
преди Първият (предварителен) ветеринарен преглед.
Отказване настъпва когато спортист реши (без по друга причина да
бъде отстранен от изпитанието) да не продължава в изпитанието , след
като конят му е преминал успешно първия (предварителен)
ветеринарен преглед, при условие че отказването настъпи (i) преди
тандема да пресече стартовата линия или (ii) в края на фаза при условие
че състезателния тандем успешно завърши тази и всяка предишна фази
до точката на отказване и премине всички ветеринарни прегледи след
всяка от тези фази, включително всяка задължителна ре-инспекция или
поискана от ветеринарния лекар ре-инспекция (конят трябва да се е
считал за годен да продължи в изпитанието при всяка от тези
инспекции).

810

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ

810.1

Всички отстранени коне (доброволно или по-друга причина) от изпитание трябва
да бъдат представени за ветеринарен преглед или пред FEI Ветеринарната
Комисия, или пред FEI Лекуващ ветеринарен панел веднага след отстраняването,
освен ако президента на ВК, президента на комисията от лекуващи ветеринарни
лекари и чуждестранния ветеринарен делегат, разрешат на коня веднага да бъде
транспортиран от мястото на състезанието до предварително одобрено лечебно
заведение и ветеринарния картон на коня бъде актуализиран съобразно
изискванията за това. Неспазването на този член ще доведе до издаването на
Предупредителен Жълт картон на спортиста и треньора, дисквалификация на
състезателният тандем, налагане на 60 дневен задължителен период без право на
участие на коня в състезания и наказателни точки описани в член 864.
Състезателният тандем, който е дисквалифициран или не е получил квалификация
за следващата фаза на изпитанието, по каквато и да е причина, трябва да напусне
трасето веднага и не може да продължи по трасето, освен ако няма някаква
приложима алтернатива (която трябва да бъде одобрена от член на ЖТ или ако
няма такъв на разположение, от стюард).

810.2

811

ИНСТРУКТАЖ ПРЕДИ СТАРТА ( техническа конференция)

811.1

По времe на всички международни състезания по издръжливост трябва да се
провежда инструктаж преди старта. Присъствието е задължително за всички
спортисти, треньори, Шефове на отбори (ако е приложимо), Длъжностни лица и
ветеринарни лекари. Присъствието е препоръчително, но не задължително за
членовете на екипа (crew).
За шампионати (и тестови състезания за тези шампионати) инструктажа преди
старт трябва да се провежда на английски език. Няма задължителни езикови
изисквания за инструктажа преди старта на другите международни състезания по
издръжливост (CEI).

811.2
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812.

ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ
Разпоредбите за ветеринарен контрол и ветеринарно лечение по време на
състезание са описани в Приложение 5 и във FEI Ветеринария правилник.
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ГЛАВА IІІ. ТРАСЕ/ ЗОНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
813.

ЗОНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

813.1

Зоната на състезанието включва всички зони където изпитанията и съответните
ветеринарни инспекции се провеждат включително:
813.1.1
Трасе (разделено на етапи и фази, както е описано в програмата на
състезанието и картата на трасето , виж член 814, 815 и 817-820):
813.1.2. Места за обслужване на състезателите по трасето (определените места
по трасето, където членовете на екипа на един състезател, могат да
обслужат състезателния тандем, както е описано в програмата на
състезанието, виж член 822.4.1);
813.1.3
Vet Gate (определена зона, където състезателния тандем трябва да спре
след всяка обиколка и за преглед на коня и за задължителна почивка,
която включва следните зони):
a) Зоната за възстановяване (зоната след края на всяка обиколка,
където коня възстановява преди да влезе във ветеринарната зоната
за ветеринарен преглед виж член 816);
b) Ветеринарна зона (зоната, където конят трябва да отиде за
ветеринарен преглед след всяка обиколка, виж чл. 816.3) и
c) Зоната за почивка (зоната, където конят може да почине след
ветеринарния преглед във Ветеринарната зона и да изпълни
предписаното време за почивка, виж чл 816.8 и 816.10).
Достъп до зоната на състезанието:
813.2.1
Достъпът до зоната на състезанието може да бъде ограничен, както е
описано в този Правилник по издръжливост, FEI Ветеринарен
Правилник, други приложими FEI правила и регулации, в програмата на
състезанието или както е обявено от ЖТ.
813.2.2
При спазване на член 816.4 (други ограничения във ветеринарната зона)
и член 813.2.1, максималният брой членове на обслужващия
състезателя екип, които са допуснати в зоната на състезанието е четири
човека на кон.
Задължителна идентификация в зоната на състезанието:
813.3.1
По всяко време в зоната на състезанието, спортистът и коня в
комбинация, както и членовете на екипа, които обслужват този
състезателен тандем трябва да бъдат идентифицирани с един и същи
номер, който трябва да бъде ясно видим и от разстояние.
813.3.2
Всяко лице, влизащо във Ветеринарната зона трябва да бъде ясно и
официално идентифициран от ОК (например с bib). Такъв човек трябва
да носи официалната идентификация по всяко време във Ветеринарната
зона. Всяко лице което придружава кон във Ветеринарната зона трябва
да носи номер, който кореспондира с номера на конят.
813.3.3
На шампионати, шефовете на отбори и ветеринарните лекари на
отборите трябва да бъдат ясно идентифицирани от ОК (например с bib).
Шефовете на отбори и ветеринарните лекари на отборите трябва да
носят официалната си идентификация по всяко време в Зоната на
състезанието.
813.3.4
Класове състезателни тандеми: ОК може да отличава различни класове
състезателни тандеми в зоната на състезанието по ясен, видим и

813.2.

813.3
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813.5

813.6

логичен начин като например използва цветни потници с номера (Bib),
ленти за ръце, гривнички, панделки или определена серия от номера.
Конете трябва да бъдат по всяко време свободни за наблюдение: По
всяко време в зоната на състезанието, конете трябва да могат да бъдат
ясно наблюдавани от FEI ветеринарните длъжностни лица, ЖТ и/или
стюардите. Никакви екрани, съоръжения или прегради от никакъв сорт
(включително преграда от хора) не могат да бъдат използвани за
закриване на която и да е част от коня и/или възпрепятстване на
наблюдението. Конете не трябва да се поставят в камиони или
каравани, за възпрепятстване на наблюдението им. Неспазването на
това правило може да доведе до дисквалификация и/или Жълта
предупредителна карта.
Напускане зоната на състезанието: Ако кон напусне зоната на
състезанието без да се следват правилните процедури (включително
описаните в чл 810), ще се прилагат наказанията по чл 864

814.

ОБИКОЛКИ/ЕТАПИ

814.1

Цялата дължина на трасето трябва да бъде разделена на няколко етапа (наречени
Обиколки)
Времето на обиколката се засича от времето, в което състезателният тандем
пресече старта на обиколката, до времето когато пресече финала на същият
обиколка. Времето на обиколката не включва времето за възстановяване на коня
или времето прекарано във ветеринарната зона.
Скоростта на обиколката е средната скорост, с която състезателният тандем се е
движил по обиколката, изчислена чрез разделяне на дължината на обиколката на
времето, за което състезателният тандем е завършил обиколката.
Изисквания за обиколки:
814.4.1
При спазване на настоящия чл. 814.4 и чл. 818.3, ОК ще определи
дължината на всяка обиколка от изпитанието и трябва да уведоми
президента на ЖТ, президента на ВК и чуждестранния ветеринарен
делегат за броя обиколки и дължината на всяка обиколка от
изпитанието.
814.4.2
Дължината на всяка обиколка може да варира (т.е. обиколките не е
задължително да бъдат с равна дължина). Всяка обиколка трябва да
бъде с дължина минимум 20 км. и максимум 40 км
814.4.3
Изпитанието може да се проведе в един или повече дни, но всеки ден
от изпитанието трябва да бъде разделен на най-малко три обиколки.
814.4.4
При спазване на чл. 814.4.3 всяко изпитание трябва да има следният
минимален брой обиколки, в зависимост от общата дължина на трасето
за всяко изпитание:

814.2

814.3
814.4

Дължина на трасето
100 – 119 км.
120 – 139 км.
140 – 160 км CEI3*
160 км 3* Шампионат

Минимален брой обиколки
Три
четири
пет
шест
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814.4.5

814.4.6
814.4.7
815.

Обиколките не трябва да бъдат специално проектирани или
конструирани за скорости, които увеличават риска от наранявания на
коня. Строителят на трасета или Техническият делегат ще вземат
окончателното решение по този въпрос.
По – трудната (ите) част (и) от трасето трябва да бъдат в по-ранната част
на трасето
ОК трябва да гарантира че има достъп до вода за конете по трасето поне
на всеки 10 км.

ФАЗИ
Фаза (или време на фазата) включва времето на обиколката на състезателният
тандем плюс времето за възстановяване на коня след съответната обиколка (виж
чл 816) с изключение на последната фаза, която не включва време за
възстановяване след последната обиколка.

816.

VET GATES
Зона за възстановяване

816.1
816.2

След всеки етап обиколка трябва да има безопасна зона, където конете да могат да
възстановяват (включително да свалят своя пулс до необходимите параметри)
преди да влязат на Ветеринарната зона за преглед.
Времето, което конят прекарва в тази зона от момента на пресичане на финалната
линия на обиколката , докато пресече линията на Ветеринарната зона, за да бъде
представен за неговият ветеринарен преглед се нарича „време за възстановяване”
на коня. Ако пулсът на коня е извън максимално допустимите параметри,
първоначалното време за влизане във ветеринарната зона се заличава. Когато
конят се представи за втори път за ре-инспекция на пулсовата честота, времето се
спира отново, когато коня пресече линията за повторно влизане във ветеринарната
зона и това време се записва за изчисление на времето за възстановяване.
Ветеринарна зона

816.3
816.4

816.5.

След приключване на всяка обиколка конете трябва да преминат ветеринарни
прегледи. Трябва да се изгради безопасна зона с ограничен достъп за тази цел (Vet
Gate), която трябва да е отделена от зоната за възстановяване и зона за почивка.
Достъп до Ветеринарната зона: При спазване на допълнителни ограничения,
описани в програмата на състезанието или определени от ЖТ, не повече от двама
човека могат да придружават коня във Ветеринарната зона. В допълнение на
шампионати и CEIOs ветеринарният лекар на отбора и водачът на отбора имат
достъп до Ветеринарната зона по времe на състезанието, при условие че са
декларирали присъствието си на президента на ЖТ. Всички лица, които влизат във
Ветеринарната зона трябва да се идентифицират правилно в съответствие с чл
813.3.
Ветеринарен преглед на конете:
816.5.1
Ветеринарният преглед на коня ще включва оценка на способността на
коня да продължи участието си в изпитанието, основавайки се на
възстановяването на неговия пулс, метаболитен статус, походка и общо
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816.5.2

816.5.3

816.6

състояние. Освен ако не е написано друго в настоящите правила по
издръжливост, всички оценки на коня по време на ветеринарния
преглед трябва да бъдат направени от един и същи ветеринарен лекар.
Когато конят влезе във Ветеринарната зона, трябва веднага да бъде
заведен до определеният му ветеринарен лекар на ветеринарния
коридор (както е инструктиран от стюарда) показвайки постоянно
движение напред. През цялото време във Ветеринарната зона трябва да
се спазва правилно поведение (виж параграф 10 на Приложение 5)
На конете също така може да се наложи да преминат повторен преглед
(ре-инспекция) преди да напуснат Vet Gate за следващата обиколка(виж
параграф 8 от Приложение 5).

Измерване на пулса на коня: Първата оценка която трябва да се направи, като
част от Ветеринарния преглед на коня е измерване на пулсовата честота. Понататъшни подробности по процедурата за измерване на пулсова четота са
описани в параграф 9.3 на Приложение 5.
816.6.1
За всички състезания (независимо от нивото) конят трябва да се
представи за измерване на пулса с пулс не повече от:
a) 64 удара в минута (bpm) в рамките на 15 минути от пресичане на
финала на всяка обиколка (с изключение на последната обиколка)
и
b) 64 удара в минута в рамките на 20 минути от пресичане на
финалната линия на последната обиколка.
816.6.2
Времето за представяне в член 816.6.1 започва да се брои от времето
когато тандемът пресече финалната линия на обиколката и спира когато
коня пресече линията на Ветеринарната зона за да бъде представен за
ветеринарен преглед (ако конят е върнат да мине на повторно
измерване на пулса, времето за представяне ще продължи да се брои
от когато конят не е преминал първото измерване на пулса). Ако
ветеринарните лекари, които са отговорни за ветеринарните прегледи
са заети с някои други коне, когато тандемът се представи във
ветеринарната зона то времето за представяне ще бъде спряно за този
тандем, докато чака за преглед.
816.6.3
Ако един кон се оттегли от състезанието преди да пресече финалната
линия на обиколката, конят трябва да бъде представен за ветеринарен
преглед веднага след оттеглянето му в съответствие с член 810. Същите
максимални параметри за пулсова честота се прилагат при тези
обстоятелства.
816.6.4
При спазване на член 816.6.6 ако пулсът на коня е по-висок от
максималните параметри, конят може да се яви втори път на преглед
при положение че все още е в рамките на разрешеното време за
представяне. Ако конят не мине и втория преглед, ще се счита че не се е
квалифицирал за следващия етап (при спазване на процедурата за
потвърждение описана в параграф 9.3(f)(iv) от Приложение 5). Трето
представяне не е разрешено.
816.6.5
На последващия Vet Gate след като са изминали половината трасе или
на третия Vet Gate (което се случи първо) и на всеки последващ Vet
Gate, коне, които се представят във Ветеринарната зона с пулс по-висок
от 68 удара в минута на първото представяне, трябва да минат на
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816.6.6

816.6.7

816.7

816.8

816.9

повторно измерване на пулса и задължителна ре-инспекция преди да
им бъде позволено да стартират в следващата обиколка.
На последния ветеринарен преглед конят може да се представи само
веднъж. Коне, които непокриват максималните пулсови параметри на
това представяне ще се считат за „Не добили квалификация” (при
спазване на процедурата за потвърждение описана в параграф 9.3(f)(iv)
от Приложение 5).
Неспазването на сроковете за представяне на коня във Ветеринарната
зона ще води до Дисквалификация. При тези обстоятелства, конят все
още трябва да се представи за съответния ветеринарен преглед и затова
в допълнение към Дисквалификацията може да се обозначи „Не добил
квалификация” по ветеринарни (или други) причини.

Оценка на метаболитно състояние, походка и други: След като мине оценката на
пулсовата честота, коня трябва веднага да премине през другите аспекти на
ветеринарния преглед (включително минаването на тръс за преглед на куцотата)
при същия ветеринарен лекар измерил пулса на коня. По-нататъшни подробности
за тези прегледи са описани в параграф 9 на Приложение 5
Време за почивка: След всяка обиколка с изключение на последната, на коня
трябва да му се даде задължителна почивка, която започва след като времето за
възстановяване свърши (виж чл 816.2) и продължава за определен период от
време. Времената за почивка трябва да отговарят за следните изисквания:
816.8.1
Трябва да има време за почивка на коня на всеки Vet Gate ( с
изключение на последния Vet Gate след финала) за най-малко 1 минута
на километър от току-що завършената обиколка. (Например след
обиколка 35 км, трябва да има време за почивка минимум 35 минути).
816.8.2
В международни състезания 3* (CEI3*) и шампионати, трябва да има
най-малко една почивка от минимум 50 минути. Във всички други
състезания трябва да има най-малко една почивка от минимум 40
минути.
816.8.3
Максималното Време за почивка, описано в програмата на състезанието
е 60 минути за една почивка в еднодневно състезание.
816.8.4
Там където се изисква задължителна ре-инспекция на Vet gate, времето
за почивка трябва да бъде минимум 40 минути и конете трябва да се
представят за тази задължителна ре-инспекция не по-рано от 15 минути
преди края на почивката.
816.8.5
Президента на ЖТ, Президента на ВК и Чуждестранния ветеринарен
делегат трябва да се консултират за времената за почивка.
Промени в параметрите за пулсова честота, времената за представяне и/или
времената за почивка, за да се защити благосъстоянието на коня/спортиста:
816.9.1
В програмата на състезанието може да е определена максимална
пулсова честота и време за представяне на коня на Vet Gate, които са
по-високи/по-ниски от определените максимални стойности в член
816.6
816.9.2
За да защити благополучието на коня и безопасността на спортиста,
президента на ЖТ (в консултация със и базирано на съвет от Президента
на ВК, Чуждестранния Ветеринарен Делегат, членовете на ЖТ и ТД)
може преди или по време на състезанието да:
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816.9.3

816.9.4

a) понижи максималната пулсова честота;
b) съкрати времето за представяне на Vet Gate; и/или
c) да увеличи времето за почивка.
Промените на горните параметри трябва да бъдат анонсирани на всички
спортисти и/или Шефове на отбори преди старта на съответната
обиколка за която се отнасят.
През цялото време на изпитанието , Президента на ЖТ, Ветеринарната
Комисия, Чуждестранния Ветеринарен Делегат, членовете на ЖТ и ТД
трябва да наблюдават условията, при които се провежда ездата
(включващи всякакви екстремни климатични условия или други
неприемливи условия) и броя на конете на всеки ветеринарен преглед,
които не са добили квалификация. Тяхна отговорност е да направят
промени на параметрите на Ветеринарния преглед за да защитят
конете.
Ако параметрите са намелени/съкратени съгласно казаното по-горе,
тогава препоръките за по-високи максимални параметри съгласно
настоящият Правилник по издръжливост ще бъдат променени /
заменени съответно.

Място за почивка
816.10

Трябва да има безопасно място, където конете могат да починат след като са
минали ветеринарния преглед, и да останат за задължителното Време за почивка
(в посоченото място за почивка). Зоните за възстановяване и почивка могат да
бъдат една и съща зона или да бъдат разделени.

817

ПЛАН НА ТРАСЕТО

817.1

Завършване на маркировката на трасето: Трасето на състезанието трябва да бъде
официално построено най-малко 7 дни преди началото на състезанието и трябва
да бъде одобрено от ТД преди да го предаде на ЖТ.
Планове, карти и GPS: Щом завърши маркировката на трасето и не по-късно от
инструктажа преди старта, на всеки състезател трябва да бъде даден достъп до:
817.2.1
план или карта показваща пътя на трасето, включваща старта /финала
на всяка обиколка, разрешените места за поене и получаване на помощ
от екипа на всеки състезател, Vet Gate, и всички известни рискови места
(за шампионати ОК трябва да даде копие от този план на всеки
състезател); и
817.2.2
карта в мащаб най-малко 1:50 000 или GPS съоръжение.
Промяна на трасето: След като трасето бъде официално определено, не могат да
се правят никакви промени без одобрението на ТД и президента на ЖТ. ОК трябва
да уведоми спортистите и/или ако е приложимо шефовете на отбори за всякакви
такива промени възможно най-бързо.

817.2

817.3

818

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАСЕТО, ТЕРЕН И БЕЗОПАСНОСТ
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818.1

ОК и строителя на трасето (ако има назначен) в консултация с ТД, трябва да
съдействат за създаването на технически трудно трасе през местност (съобразено с
възможностите на терена и климатичните условия), което да тества
издръжливостта и ездовите умения на състезателният тандем без да застрашават
благоденствието на коня.

818.2.

Трасето трябва да включва технически трудни фактори отнасящи се до (без
ограничения) настилка, терен, надморска височина и посоки. За да се постигне
това трасето трябва да включва естествени или създадени от човешка ръка релефи
като пътеки, ровове (канавки), стръмни изкачвания и спускания и преминаване
през водни препятствия (река, поточе). Доколкото е възможно техническите
предизвикателства трябва да бъдат оставени в естествения им вид, но трябва да
бъдат подсилени ако е необходимо, за да се гарантира, че ще останат в едно и
също състояние през цялото състезание.
Теренът на трасето трябва да бъде съобразен със следните ограничения:
818.3.1
Теренът на трасето може да бъде променян само където е необходимо
заради безопасност на спортистите и благополучието на коня. Трасето
трябва да съдържа минимум 25% непроменян терен.
818.3.2
Максимум 10% от общата дължина на трасето, може да бъде върху
павирани пътища.
818.3.3
Типът на терена и разликите в надморската височина трябва да бъдат
ясно указани в програмата на състезанието.
Финалът на последната обиколка трябва да бъде достатъчно дълъг и широк за да
позволява няколко коня да финишират безопасно без да си пречат един на друг и
трябва да има достатъчно място, което да позволява на състезателните тандеми да
спрат безопасно след пресичане на финала на галоп. Линията на финала трябва да
бъде поставена колкото е възможно по-близо до Vet Gate.
Състезанията трябва да бъдат организирани така, че да позволяват на спортистите
да се състезават със собствено темпо, като спазват всички приложими ограничения
на скоростта, и съобразяват неблагоприятните условия и безопасност на трасето:
818.5.1
Ако възникнат неблагоприятни условия или други съображения като
например екстремни метеорологични условия, които биха могли да
компрометират способността на тандема да завърши трасето
безопасно, Президента на ЖТ и Президента на ВК в консултация с ОК и
Чуждестранния Ветеринарен Делегат може да изискат задължително
спиране или да въведат максимално време за обиколка/фаза и/или
време за затваряне на един или повече Vet Gate за да подсигурят, че
няма да има състезателни тандеми, които да се движат твърде бавно
след останалите тандеми и да осигурят безопасността и благополучието
на коне и спортисти.
818.5.2
При обстоятелства, свързани с безопасността на трасето в зависимост от
дадените особености на трасето, както и от часа от деня, ОК в
консултация с ТД може да изиска задължителни спирания или да
определи място по трасето, където да се налага задължителен алюр на
коня и/или да се наложи максимална допустима скорост.

818.3

818.4

818.5

819.

МАРКИРАНЕ НА ТРАСЕТО
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819.1.

Маркировката на трасето трябва да бъде ясна и лесно видима, така че да няма
съмнение как трябва да продължим по трасето. На всеки 10 км трябва да бъде
поставен маркер обозначаващ дистанцията. Началото и края на всяка обиколка
трябва ясно и отчетливо да бъдат маркирани. Маркировките могат да бъдат
флагчета, ленти, знаци, вар, боя и др.

819.2

На всякъде където може да се скъси трасето, трябва да има поставен стюард, за да
бъде гарантирано точното изминаване на трасето и че няма скъсявания на
дистанцията.
Маркировките на трасето трябва да се спазват и неспазването им води до
дисквалификация.

819.3

820

ПОРЕДНОСТ НА ОБИКОЛКИТЕ В ИЗПИТАНИЕТО

820.1

Състезателния тандем трябва да завърши трасето като измине обиколките в
правилната последователност и посока, както е отбелязано в плана/картата, В
изпълнение на член 820.2, ако тандема не изпълни горното, ще бъде
дисквалифициран
Ако тандем допусне грешка в трасето, ЖТ може ( ако сметне че е изпълнимо) да
позволи на този тандем да коригира грешката като се върне до мястото , където
грешката е допусната. Ако тандема не изпълни горното, ще бъде
дисквалифициран. Ако ЖТ сметне, че коригирането на грешката не е осъществимо
и/или в името на по-доброто за коня, то може да определи алтернативен маршрут,
което ще накара тандема за завърши еквивалентна дистанция върху същият тип
терен, тази дистанция трябва да бъде направена в рамките на същата обиколка,
така че тандема все още да има възможност да премине успешно всички Vet Gate в
правилната поредност и в съответните времеви ограничения. В този случай
тандема ще получи сертификат за завършване и ще бъде определен като
финиширал, но не класирал се. Спортистът и конят не може да бъдат поканени да
се състезават за „Кон в най-добра форма” и представянето им, не се брои за
отборно или индивидуално класиране.

820.2

821

ОТЛАГАНЕ/ОТМЕНЯНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ

821.1

Едно състезание може да бъде отложено и/или отменено, както е посочено във FEI
Общ правилник. ОК-ти се насърчават да предвидят евентуална необходимост от
отлагане на състезанието ( с до 30 часа), промяна на графика на състезанието и/или
отмяна на състезанието с евакуация от мястото. За официални отборни
международни състезания (CEIO) и шампионати, ОК трябва да включи в програмата
на състезанието споменаване на такава възможност.
Решение за отлагане и/или анулиране на дадено състезание трябва да бъде
съобщено на спортистите и/или (ако е приложимо) на Шефовете на отбори , както
и на ОК, служителите на време измервателната система или всички длъжностни
лица на състезанието, възможно най-бързо и във всеки случай преди началото на
състезанието или (ако състезанието е започнало) преди началото на следващата
обиколка.

821.2
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822.

ПОМОЩ ПО ТРАСЕТО И ЧЕСТНА ИГРА

822.1

Спортист може да води или следва коня си по трасето, но трябва да го е възседнал,
когато минава през стартовата линия на всеки ден от състезанието и когато минава
през финалната линия на последната за деня обиколка. Неспазването на това
условие води до дисквалификация.

822.2

Веднъж след като тандема е стартирал, никой друг освен спортиста не може да
води или язди коня по трасето. Неспазването на това условие води до
дисквалификация.
Тандем, който умишлено възпрепятства изпреварващ го тандем, ще бъде
дисквалифициран. Това правило няма идеята да предотврати съревнование за
класиране, а по-скоро е предназначено да се прилага там, където по-бавно вървящ
тандем бива изпреварен или задминат с една обиколка, понеже (например) се
движи с по-бавен темп или има проблеми с амуницията.
Позволена помощ
822.4.1 Програмата на състезанието трябва да описва каква помощ може да
бъде оказана на тандемите по време на състезанието и в частност, къде
на трасето и във Vet Gate е позволена тази помощ. Определените места
по трасето, където е позволено оказването на помощ на състезателите се
наричат „crew points”(пункт за оказване на помощ).
822.4.2 Между два пункта за оказване на помощ трябва да има най-малко 5 км
разстояние. Оказването на помощ извън определените места е
забранено и се наказва с дисквалификация. Обаче:
a)
Остава отговорност на спортиста да управлява коня си според
условията и климата и ако коня има нужда от спешна помощ за
да защити неговото благополучие, спортиста трябва да спре коня
си и да получи тази помощ. Ако това не се случи или по друг
начин попречи на коня да получи такава помощ, може да се
счита за насилие върху коня. Злоупотребата с това правило за
получаване на несправедливо предимство ще води до
дисквалификация. Кон, който получава спешна помощ, ще се
счита за „Недобил квалификация“ по ветеринарни или други
причини.
b)
На тандем може да бъде оказана помощ винаги, когато Спортист
падне или по друг начин е разделен от коня си или ако коня
загуби подкова. Спортистът трябва да възседне отново и/или
продължи в обиколката от точката, в която е слязъл от коня,
напуснал трасето или се е наложила някаква намеса.
822.4.3 Също така трябва да има отделни определени места по трасето поне на
всеки 10 км, където да бъде подсигурена питейна вода за конете (виж чл
814.4.7)
Забранена помощ: Спортист или треньор, които получават или оказват следните
помощи ще получат Жълт предупредителен картон и в случай на нарушение на
членове 822.5.5, 822.5.6, и/или 822.5.7 също така ще бъдат дисквалифицирани:
822.5.1 Да бъдат следвани, предвождани или придружавани във всяка част от
трасето, от което и да е лице, пеша, с колело или с моторно превозно
средство;

822.3

822.4

822.5
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822.5.2
822.5.3
822.5.4

822.5.5
822.5.6
822.5.7

да бъдат следвани, предвождани или придружавани от което и да е
превозно средство, на всяко достъпно място, успоредно на трасето;
окуражаване на коня при минаване на тръс във ветеринарната зона (с
изключение на лицето, което прекарва коня на тръс, което може да
използва лимитирани вербални помощи за подкарване на коня);
рязане на телени огради или промяна на част от заграждение на или в
рамките на трасето, така че да се разчисти път, или да се секат дървета
или да се премахват препятствия или промяна техническите параметри
на трасето;
оказване или приемане на каквато и да е помощ на което и да е място по
трасето, което не е специално определено за оказване на помощ.
лице по трасето (различно от спортиста), да окуражава коня по какъвто и
да е начин; или
приемане на каквато и да е намеса от неоторизирано лице с цел
помагане на състезателния тандем, независимо дали е поискана помощ
или не, с цел осигуряване на предимство на спортиста или на неговия
кон.

823.

ДРЕСКОД

823.1

Всяко лице, възседнало кон на състезание трябва да носи:
823.1.1
защитна каска, която е здраво закрепена и от утвърден стандарт за
конен спорт/издръжливост; и
823.1.2
безопасни обувки за езда с гладка подметка и токчета от 12 мм или
повече, или алтернативно - затворени стремена, или безопасни
стремена за езда.
На всички състезания участниците (включително тези обхванати в чл 823) трябва да
носят чисто и спретнато облекло, което е подходящо и не уронва имиджа на
дисциплината издръжливост. В допълнение:
823.2.1
Състезателите трябва да носят подходящо отборно или индивидуално
облекло за езда (включващо риза или поло тениска с яка), докато са в
зоната на състезанието и по време на първия (предварителен) преглед
на конете, церемониите по откриване и закриване на състезанията,
Награждаването на кон, завършил в най-добро здравословно състояние
и церемониите по награждаване.
823.2.2
Шефовете на отбори и членовете на поддържащия екип (Crew
members), трябва да носят подходящо отборно или индивидуално
облекло, когато са в зоната на състезанието и по време на първия
(предварителен) преглед на конете, церемониите по откриване и
закриване на състезанията, Наградите за кон завършил в най-добро
здравословно състояние и церемониите по награждаване.
823.2.3
FEI длъжностните лицa трябва да носят подходящо работно облекло
(без шорти или сандали) по всяко време на състезанието, докато
изпълняват своите задължения, включително в зоната на състезанието.
По време на първия (предварителен) преглед на конете, церемониите
по откриване и закриване на състезанията, Награждаването на кон,
завършил в най-добро здравословно състояние и церемониите по

823.2
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823.2.4

823.3
823.4

824.

награждаване, длъжностните лица на FEI трябва да носят сако (където е
подходящо имайки предвид времето) и (само мъжете) вратовръзка.
Шорти не са позволени във Ветеринарната зона или по време на
церемониите по откриване и закриване на състезанията,
Награждаването на кон, завършил в най-добро здравословно състояние
и церемониите по награждаване. От съображения за сигурност сандали
не са позволени никъде в зоната на състезанието.

Общият
правилник
на
FEI
определя
правилата,
разрешаващи
брандирането/рекламите върху дрехите.
Президента на ЖТ и/или шеф стюарда, може да изиска от лице, което е в
нарушение на дрескода, да смени облеклото си и (ако не го направи) може да
изиска от това лице да напусне (или да бъде отстранен от) мястото на
състезанието.
БАГРИЛА И КРЕМОВЕ ЗА КОЖА
Багрила (включително къна) не може да се използват върху конете по никое време
докато са в зоната на състезанието, тъй като може да възпрепятстват ветеринарния
преглед и идентификацията на коня. Защитен крем или други покривни кремове
може да се използват върху коня, само ако бъдат прехванати преди представянето
на ветеринарен преглед или при поискване от всеки ветеринарен лекар или
длъжностно лице на всяко място в зоната на състезанието. Неспазването на това
правило води до дисквалификация.

825

АМУНИЦИЯ И ЕКИПИРОВКА

825.1

Състояние на амуницията: Амуницията на коня трябва да бъде в безопасно
състояние и коректно поставена, избягвайки риска от болка или нараняване на
коня. Длъжностните лица може да изискат всяка неправилно поставена амуниция
или екипировка да бъдат премахнати или променени. Използването а всяка
неподходяща екипировка, която рискува да причини (или причинява) болка или
наранява коня, може да се счита за насилие над коня (виж също FEI Ветеринарен
правилник).
Позволена амуниция: FEI може да издаде допълнителни подробни правила
относно позволената амуниция. Спазвайки написаното тук и чл 825.1 следната
амуниция е разрешена или забранена (както е описано по-долу) в зоната на
състезанието:
825.2.1
по трасето се изискват правилно поставени и прогонени юзда и седло.
825.2.2. позволени са гакове и юздечки без удило
825.2.3
Мартингалите са разрешени при условие, че не ограничават прекалено
свободното движение на главата на коня.
825.2.4
Поводите трябва да бъдат закачени на юздечката или (при юздечките
без удило) директно на юздечката.
825.2.5
Раменете на удилото не могат да надвишават 8 см.
825.2.6
Кожени или пластмасови презносници са позволени. Презносника
никога не трябва да бъде пристегнат, така че да има риск или да

825.2
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825.3

825.4
825.5
825.6

предизвика възпаление на кожата. Той трябва да бъде така прогонен, че
да позволява да бъдат подпъхнати поне два пръста под презносника на
предната част на носа на коня.
825.2.7
парчета овча кожа или подобен материал, който е прикрепен към
юздечката до бузите на коня са позволени. Виж диаграмите в
Приложение 8
825.2.8
Ако не е указано друго в програмата на състезанието, наочници и
ограничители за зрението (подобни на наочниците, но ограничават
зрението настрани и назад) са позволени, при условие че позволяват
пълно виждане напред без смущения. Трябва да бъдат свалени по
време на ветеринарния преглед на конете. Виж диаграмите в
Приложение 8 за позволени/забранени варианти.
825.2.9
Маските против насекоми са разрешени, само ако специално са
разрешени от ЖТ, вземайки предвид местните условия и при условие че
те (i)не възпрепятстват прекалено зрението или слуха на коня, (ii) не
служат за друга цел освен предпазване на коня от инсекти и (iii) се махат
при прегледа на конете.
825.2.10 Гамаши и потници са позволени
825.2.11 Юларите са позволени само ако конят може да бъде адекватно
контролиран и не представляват риск за безопасността на никое друго
лице или кон. В противен случаи ( и в повечето случаи) трябва да се
използва юздечка.
Забранена амуниция / екипировка: Използването на следното е забранено по
всяко време в зоната на състезанието и зоните за тренировка:
825.3.1
Всеки вид поводи, които ограничават свободното движение на главата
на коня, включително плаващите / френски поводи.
825.3.2
допълнение към поводите, например като ръкохватки или дръжки;
825.3.3
презносник с метална верига
825.3.4
нагайки (включително всяко друго приспособление, което може да се
използва като нагайка);
825.3.5
шпори;
825.3.6
всяко нещо поставено във или покриващо ушите на коня ( например
тапи за уши или подобни или наушници / шапчици за уши) с изключение
на маските против насекоми, както е описано в чл 825.2.9; и
825.3.7
спазвайки чл 825.2.8 и чл 825.2.9, всеки материал, покриващ очите на
коня
или по друг начин възпрепятстващи зрението на коня
включително капаци за очи или защитни прегради за очи ( подобни на
наочници но затворени отпред с мрежа или друг прозрачен материал
или непрозрачно покритие) . Виж диаграмите в приложение 8.
Екипировка за безопасност: Програмата на състезанието може да препоръчва
употребата на определена екипировка за безопасност, като например
светлоотразителни артикули.
Мобилни телефони и GPS: Употребата на мобилни телефони и GPS устройства е
позволена. Всички останали форми на устройства за комуникация трябва да бъдат
одобрени от ЖТ преди състезанието.
Неспазване: Длъжностно лице може да провери амуницията/екипировката на
състезателен тандем по всяко време в зоната на състезанието. Ако преди или по
време на предварителния преглед длъжностно лице установи, че
амуницията/екипировката на тандема е в нарушение на чл 825.2 (позволена
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амуниция) и /или чл. 825.3 (забранена амуниция), длъжностното лице може да
изиска въпросната амуниция/екипировка да бъде променена или премахната.
Неспазването на инструкциите на длъжностното лице ще доведе до
дисквалификация. Ако установи нарушението след първият (предварителен)
ветеринарен преглед, тандема ще бъде дисквалифициран.
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ГЛАВА ІV. ПРАВОСПОСОБНОСТ
826.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪЗРАСТ НА СПОРТИСТИ И ТРЕНЬОРИ

826.1

Едно лице може да участва като спортист в състезание по издръжливост от 1
януари на годината, в която то навършва 14 години.
За да бъде регистриран във FEI като треньор на кон, един треньор трябва да има
навършени 18 години или повече.

826.2

827.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪЗРАСТ НА КОНЕТЕ

827.1

Минималните изисквания за възраст на конете са описани в таблицата по-долу:

827.2
827.3
827.4

Ниво състезание

Изисквана минимална възраст

Начална (Novice)

5 годишни

CEI1*

6 годишни

CEI2*

7 годишни

CEI3*

8 годишни

CEIOs и шампионати (различни от
шампионати за млади коне, виж чл
827.2)

Конят трябва да бъде поне една година
по-възрастен от изискваното за CEI от
същото ниво като шампионата.
(например за да участва на шампионат
2* конят трябва да е 8 годишен или повъзрастен)

Конете трябва да са на възраст 8 години за да участват в Шампионат за млади коне.
(За избягване на съмнения 8 години е необходима възраст не минималната).
За рождена дата на коня се счита 1 януари на годината, в която е роден.
Възрастта на коня се определя към датата на състезанието, за което е заявено
участие и трябва да бъде потвърдена или чрез достоверна регистрация или чрез
писмено становище на ветеринарен лекар, което да бъде записано в паспорта на
коня.

828.

РЕГИСТРАЦИЯ

828.1

За да участват в състезание всички спортисти, коне и треньори трябва да бъдат
регистрирани във FEI и съответната регистрационна такса трябва да бъде платена
на FEI според изискванията на FEI основен правилник.
Когато се регистрира кон в дисциплината издръжливост във FEI, името на треньора
на този кон също трябва да бъде регистрирано и регистрационната такса платена (с

828.2
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828.3

изключение на случаите, когато регистрираният треньор и регистрираният спортист
са едно и също лице, тогава няма допълнителна регистрационна такса).
Всяка промяна на треньора на коня трябва незабавно да бъде обявена във FEI. Ако
регистрираният треньор на коня се промени, конят не може да участва в
състезание за период от 30 дни, считано от датата на уведомяван на FEI.

829.

БРЕМЕННИ КОБИЛИ
Кобила в напреднала бременност, над 120 дни или с жребче не може да бъде
заявявана (или участва) в нито едно състезание.
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ГЛАВА V: КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА И УЧАСТИЕ ВЪВ FEI
СЪСТЕЗАНИЯ
830.

ПРЕГЛЕД
За да насърчи доброто спортно майсторство и за да защити благополучието на
коня, квалификационната система за участие във FEI състезания на различни нива
се базира на (и поощрява) успешно завършване на състезания, които ще бъдат
проследявани за всеки спортист и кон. Подобно, повтарящи се случаи на „не добил
квалификация” и/или дисквалифициран по-специално когато са комбинирани с
висока средна скорост по трасето, ще бъдат наказвани за да е сигурно, че
спортистът се е научил да язди по трасето безопасно с по-ниска скорост. (виж
чл.837).

831.

УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ
„Успешно завършване” на състезание означава, че тандемът е завършил всички
фази на трасето съгласно приложимите изисквания (в максималното определено
време, правилна последователност без скъсявани на дистанцията, без забранена
помощ и т.н.), преминал е всички ветеринарни прегледи на коня, спазил е
изискванията за минимално тегло и всички приложими ограничения на скоростта,
не се е оттеглил или отказал, не е определен като „недобил квалификация”, не е
дисквалифициран по време или след състезанието и при спазване на всички
приложими Задължителни почивки между състезанията.

832.

ПЪРВОНАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

832.1

При спазване на чл. 832.4 всички коне и състезатели трябва успешно да са
завършили техните квалификации за начинаещи за да могат да преминат през
нивата на CEI квалификационен процес.
Квалификацията за начинаещи трябва да бъде администрирана от всяка
национална федерация. В онлайн платформата на FEI, националната федерация
трябва да попълни формата за квалификацията на начинаещите, преди спортист и
кон да бъдат заявени за първи път за участие.
Процедура за първоначална квалификация: Коне и спортисти трябва успешно да
са завършили (не е задължително в комбинация) две първоначални езди на
дистанции от 40 - 79 км (в един ден) и две първоначални езди на дистанции 80-100
км всяка с ограничение на скоростта не по-голяма от 16 км/ч. (изчислена съгласно
мл 838.2). Изискваните езди на 80-100 км могат да бъдат покрити или като (i) две
еднодневни състезания, (ii) или едно състезание в един ден и едно състезание в
няколко дни (за състезание в няколко дни, трябва да се покриват 40-50 км на ден в
два последователни дни на едно и също състезание). Всички квалификационни
първоначални езди трябва да бъдат направени в рамките на 2 години.

832.2

832.3

832.4

Изключения от изискванията за първоначална квалификация:
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832.4.1

832.4.2

832.4.3

Национална федерация може да иска от FEI да направят изключение за
спортист или кон в изискванията за квалификация за начинаещи ако те
отговарят на условията чл. 832.4.2 (за конете) или чл. 832.4.3 ( за
спортистите).
Кон може да бъде освободен от квалификация за начинаещи ако (i) е
осем годишен или по-възрастен към момента на изискването и (ii) в
рамките на три години преди момента на изискването, е завършил
успешно кумулативно минимум 480 км в състезания на дистанции от 80
км, включително поне едно състезание на 80 км или повече на възраст
осем години или повече.
Спортист може да бъде освободен от квалификация за начинаещи, ако
успешно е завършил кумулативно минимум 480 км в състезания на
дистанции от 80 км или повече в рамките на три години преди искането.

833.

CEI КВАЛИФИКАЦИИ

833.1

Квалификациите по нива за CEI състезания на спортист или кон трябва да бъдат
определени в съответствие със записите в базата данни на FEI и да бъдат
удостоверени от всяка национална федерация.
Спортист или кон веднъж добили квалификация за определено ниво CEI
състезание те се считат за спортист или кон от това ниво
Процедурата за добиване на квалификация по нива е описана по-долу
833.3.1
Ниво 1* (CEI1*): Спортист и кон са добили квалификация за участие на
състезание 1* (CEI1*), щом успешно са покрили квалификацията си за
начинаещи, но не по-рано от шест месеца за спортист и една година за
кон от датата на първата си успешна квалификационна езда. Спортист и
кон трябва успешно да завършат международно състезание 1* (CEI1*) в
рамките на 2 години от получаването на квалификацията за начинаещи.
Ако не успеят, ще загубят квалификацията си за участие на 1 звезда и ще
трябва да подновят квалификацията си за начинаещи за да добият
отново квалификация за ниво 1*.
833.3.2
Ниво 2* ( CEI2*): Спортист и кон са добили квалификация за участие в
международно състезание 2* (CEI2*) щом успешно са завършили две от
три последователни международни състезания ниво 1* (CEI1*) в
рамките на две годишен период.
833.3.3
Ниво 3* (CEI3*): Спортист и кон могат да участват на международни
състезание 3* (CEI3*) само ако са покрили квалификацията в
комбинация. За тази квалификация те трябва да са завършили успешно
(i) две от три последователни международни състезания ниво 2* (CEI2*)
и (ii) едно международно състезание ниво 2* (CEI2*) заедно като тандем
(с изключение на спортисти със статус Елитен спортист, виж чл 861) ,
всичко това за период от две години. (Квалификацията като тандем
може да бъде една от двете изисквани квалификационни езди или
може да бъде отделна трета езда).

833.2
833.3

834.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ СЛЕД ДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ
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834.1
834.2

След като веднъж са добили квалификация за участие в международно състезание
1* и 2* (CEI1* и CEI2*), няма повече изисквания за участие на тези нива
Ако спортиста и коня са добили индивидуално квалификация за участие на
международно състезание 3* ( CEI3*), но в други тандеми (т.е. с други партньори),
трябва успешно да завършат едно състезание CEI2* като тандем, за да се
състезават заедно на CEI3*. ( В допълнение към чл 833.3.3, спортисти със статус
Елитен са освободени от това изискване за състезание в тандем).

835.

ВАЛИДНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА CEI СЪСТЕЗАНИЯ

835.1

Всяка постигната квалификация за CEI състезания от различно ниво ще бъде
валидна:
835.1.1
За спортистите пет години; и
835.1.2
За конете две години.
Периодът на валидност ще започне да тече от деня на добиване или подновяване
на квалификацията и ( при спазване на чл. 833.3.1) изтича в полунощ GMT на
последния ден от приложимия времеви период.
Всеки път, когато спортист или кон, успешно завършат състезание на ниво за което
той/то вече има квалификация, квалификацията на спортиста/коня за това ниво ще
се поднови автоматично от FEI за периода определен в чл. 835.1
Ако спортист/кон не завършат успешно състезание от нивото за което той/то са
добили квалификация в рамките на времето определено в чл. 835.1, то
спортиста/коня падат едно ниво надолу в квалификационната скала.
Ако спортист или кон не успеят да ревалидират квалификацията си в периода
описан в чл 835.1 ( и бъдат свалени едно ниво надолу), за да си възвърнат
изтеклата квалификация спортист или кон трябва успешно да завършат едно
състезание от по-ниското ниво.
Всеки път когато спортист или кон успешно завършат състезание с по-ниско ниво от
нивото на добитата от тях квалификация, то квалификацията им за това по-ниско
ниво, автоматично ще се ревалидира за период от време описан в чл. 835.1.

835.2
835.3.
835.4
835.5

835.6

836

ШАМПИОНАТИ

836.1

За да добият квалификация за шампионати, конете и спортистите трябва да:
836.1.1
са изминали във възходящ ред началните и различните нива CEI
квалификации до и включително нивото на шампионата (например за
шампионат 2*, спортист и кон трябва всеки един от тях да има
квалификация за участие на CEI2*): и
836.1.2
успешно да са завършили съответния допълнителен брой CEIs (или
CEIOs от същото ниво) описани в таблицата по-долу. От тези
допълнителни езди:
a) Една или две езди (според описаното в таблицата), трябва да бъде
направена от съответния спортист и кон като тандем; и
b) Тази езда (или една от тези две езди) трябва да (i) е била в
еднодневно състезание на същата дистанция като шампионата
(или по-голяма), и (ii) да е била направена преди, но не повече от
две години преди последния срок за поименни заявки за
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шампионата или 60 дни преди шампионата (което от двете идва
първо).

Шампионат 1*
Шампионат за
млади коне 2*
Шампионат за
млади ездачи и
юноши 2*
Шампионат за
мъже 2*
Шампионат за
мъже 3*

Допълнителни CEIs, които да бъдат успешно
завършени и изисквания за комбинация
Две от три последователни CEI1*или по-високи,
включително едно в тандем
Едно CEI2* в тандем
Две CEI2* или –повече, включително две в
тандем
Две CEI2* или –повече, включително две в
тандем
Две CEI3*, включително едно в тандем

837.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ПОВТАРЯЩИ СЕ „НЕ ДОБИЛ КВАЛИФИКАЦИЯ” (FTQ) И/ИЛИ
ДИСКВАЛИФИЦИРАН (DSQ) ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ СРЕДНА СКОРОСТ НАД 20 КМ/Ч.

837.1

Ако спортист или кон ( в какъвто и да е тандем) е обозначен като „не добил
квалификация” (FTQ) или „дисквалифициран” (DSQ) на редица състезания за
период от една година (некалендарна) и средната скорост на спортиста или коня
по трасето във всяко от тези състезания надхвърля 20 км/ч., към съответния
спортист или кон ще се прилагат последствията описани по-долу в таблицата:
Брой FTQ и/или DSQ
в продължение на
Условия, за да бъде
една
Последствия
премахнато ограничението на
(некалендарна)
скоростта
година със средна
скорост > 20 км/ч.
Две (но само ако са Ограничение на скоростта на Успешно завършване на едно
в последователни
следващите състезания да не е състезание (на което и да е
състезания)
по-висока от 18 км /ч
ниво)
при
спазване
на
ограничението на скоростта
Три
Ограничение на скоростта на Успешно завършване на едно
следващите състезания да не е състезание (на което и да е
по-висока от 18 км /ч
ниво)
при
спазване
на
ограничението на скоростта
Четири
Понижаване на
Успешно завършване на две
квалификацията с едно ниво
състезания на нивото от което
(всички изисквания за
спортист/кон са били понижени
получаване на следващото
при спазване на ограничението
ниво, трябва да се изпълнят
на скоростта.
наново) и скоростта се
ограничава на не повече от 18
км/ч. за следващите
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Пет

837.2
837.3

състезания.
Понижаване до национално Няма условия
ниво
(всички
начални
квалификации трябва да бъдат
повторени
преди
да
прогресира отново в нивата на
квалифициране)

Средната скорост по трасето и ограниченията на скоростта се изчисляват както е
описано в чл. 838
Ако спортистът или конят изпълнят съответните условия за вдигане на
ограничението на скоростта или квалификациите им са били понижени до
национално ниво след пет FTQ/DSQ, както е посочено в таблицата по-горе, тогава
записаният за тях брой обозначения FTQ/DSQ ще се нулира за целите на настоящия
член 837.

838.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНА СКОРОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТТА

838.1

Средната скорост на тандем в трасето (включително за целите на проверката дали
е превишена 20 км/ч в допълнение към членове 837.1 и 839.2.1) е средната скорост
за всички завършени обиколки (включително и обиколката която завършва с FTQ).
Ако обиколката не е завършена, тогава скоростта на тази частична обиколка не се
взема предвид при изчисляването на средната скорост. Ако кон не успее да
завърши първата обиколка, не се записва никаква средна скорост.
За да се спази ограничението на скоростта от 16 км/ч (в чл 832.3) или 18 км/ч (в чл.
837.1) средната скорост на тандемът във всяка обиколка трябва да не надвишава
приложимата скорост. Не е достатъчно тандемът да запази средната си скорост
изчислена средно за всички обиколки, обединени от ограничението на скоростта.
Ако средната скорост на тандем надвишава приложимите ограничения, в която и
да е обиколка, тандемът се счита за „недобил квалификация поради – скорост”
(FTQ-SP) Ако конят не премине ветеринарния преглед след такава обиколка, към
резултата на тандема се добавя съответния код на елиминиране (виж приложение
3) отговарящ на ветеринарните причини за елиминацията.

838.2

839.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОЧИВКА МЕЖДУ СЪСТЕЗАНИЯТА

839.1

Стандартна задължителна почивка:
След участие в национално състезание или FEI състезание, конят не трябва да
участва в национални или FEI състезания и да спази следния задължителен период
за почивка:
Завършена дистанция
Задължителна почивка
От пресичане на стартовата линия до 54 км

5 дена

Над 54 км до 106 км

12 дена

Над 106 км до 126 км

19 дена

Над 126 км до 146 км

26 дена
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Над 146 км
839.2

33 дена

Допълнение към задължителната почивка:
839.2.1
В допълнение към периода определен в чл. 839.1. следните
задължителни почивки и последствия ще се прилагат, когато на FEI или
национално състезание настъпят следните обстоятелства (когато повече
от едно от обстоятелствата, изброени по-долу настъпят, тогава
допълнителните задължителни почивки ще бъдат с натрупване):
Инцидент

Допълнителна почивка и други
последствия
Коне превишили средна скорост 20 км/ч. в 7 дни
завършените обиколки от трасето (изчислена
според чл. 838)
Второ FTQ по метаболитни причини в рамките 14 дни
на 12 месеца
Трето (или последващо) FTQ по метаболитни 60 дни (подлежи на удължаване
причини в рамките на 12 месеца
по чл 839.2.3)
Трето (или последващо) FTQ заради а) 180 дни задължителна
неправилна походка в рамките на 12 месеца
почивка; и
б) Конят трябва да премине
специален изпит, преди да има
право да се състезава във всяко
FEI или национално състезание (
протокола за този изпит е описан
в Приложение 7)
Тежка травма (мускулно-скелетна)
180 дни (подлежи на удължаване
по чл. 839.2.3)
Тежка травма (метаболитна)
60 дни (подлежи на удължаване
по чл. 839.2.3)
Ако отговорното лице не представи копие от 180 дни (и коня няма да получи
ветеринарния доклад от определен/одобрен позволение
за
участие
в
ветеринарен център на ветеринарния отдел състезания докато докладът не
на FEI в съответствие с чл. 840
се представи).
839.2.2

839.3

Отговорност на Президента на Ветеринарната комисия, Президента на
Лекуващата Ветеринарна комисия и Чуждестранния Ветеринарен
Делегат е да прегледат лекуваните коне в края на състезанието, случай
по случай и да определят дали тези коне имат нужда от (i) допълнения
към задължителната почивка, описани в таблици 839.2.1 или (ii) трябва
да получат оторизирано лечение без да се изисква допълнение към
задължителната почивка.
839.2.3
Задължителната почивка за сериозни травми или повтарящи се FTQ по
метаболитни причини може да бъде удължена по-нататък по решение
на ветеринарния отдел на FEI , основавайки се на диагнозата поставена
от съответния ветеринарен център или други одобрени клиники (виж
чл. 840).
Последствия по време на Задължителния период на почивка:
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839.3.1

839.3.2

839.3.3

За целите на чл. 839.1 стандартния период на задължителна почивка
между състезанията започва от 00:01 GMT (Време по Гринуич) в деня
след края на съответната езда (края на ездата се определя по
максималното позволено време за ездата) и свършва в полунощ GMT на
последния ден от периода на задължителна почивка между
състезанията. За целите на чл 839.2 всички допълнения към периода на
задължителна почивка между състезанията започват да действат в 00:01
GMT на деня след края на стандартната задължителна почивка и
завършва в полунощ GMT на последния ден от допълнителната
задължителна почивка. При всеки случай, публикуваният час за старт на
следващото състезание в което коня ще участва (национално или
международно) трябва да се случи след изтичане на периода за
задължителна почивка.
Кон, регистриран във FEI, не може да се състезава в национални или FEI
международни състезания в периода на Задължителната почивка
между състезанията. Неспазването на това условие ще доведе до
наказания описани в чл 864.
Ако кон участва в национално или FEI състезание по време на която и да
е задължителна почивка между състезанията, спортистът който е яздил
коня (и треньорът на коня ако има такъв) ще получи официално
известие от офиса на FEI. Наказателните точки и спирането на правата
посочени в чл 864 ще влязат в сила от датата на известието. Резултатите
постигнати от коня (и от всеки състезател яздил този кон) в национално
или FEI състезание ( и във всяко следващо национално/FEI състезание
до датата на известието) ще бъдат дисквалифицирани.

840.

РЕФЕРЕНТЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЦЕНТЪР И ИЗИСКВАНИ РАПОРТИ

840.1

Президентът на ветеринарната комисия, Президента на лекуващата ветеринарна
комисия и чуждестранния ветеринарен делегат ще изпратят кон в референтен
център (определен/утвърден по тяхно усмотрение) ако сметнат че коня има нужда
от допълнителна оценка и продължаване на ветеринарните грижи след периода на
състезанието.
Ако кон е изпратен в референтен център, отговорното лице трябва да изпрати във
ФЕИ ветеринарния рапорт от референтния център в рамките на 72 часа след
пускането на коня от този център или ( в случай, че коня умре) в рамките на 72 часа
от смъртта на коня. Това задължение е отделено и е в допълнение към
задълженията описани във FEI Ветеринарен правилник.

840.1

841.

ОДОБРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Трябва да се представят одобрени резултати на спортист/кон за вписване в базата
данни на FEI / FEI паспортите според изискванията. В крайна сметка националната
федерация е отговорна за доказване на резултатите.
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842.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

842.1

Квалификации:
842.1.1
Към 1 юли 2020 г. спортистите и конете запазват всички квалификации и
успешни завършвания, които са добили към 30 юни 2020г. Счита се че
са изпълнили квалификационните изисквания за своето ниво, съгласно
настоящите правила за издръжливост.
842.1.2
Изискванията за квалификация за шампионати, посочени в чл. 836, няма
да се прилагат за шампионати, които се провеждат през 2020 г. и ще се
прилагат само за шампионати, които ще се провеждат от 1 януари 2021
г. нататък. Процедурата за квалификация за шампионати, посочена в
изданието за 2019 г. на правилата по издръжливост (виж чл 816,3) ще се
прилага за шампионати, провеждани през 2020 г. ( FEI ще издаде
ръководство за помощ при разясняване на критериите за квалификация
за оставащите първенства през 2020г.)
842.1.3
Спортисти и коне, които успешно са завършили CEI2* или CEI3* заедно в
тандем от 30 юни 2018 г., ще се считат за добили квалификация да се
състезават като тандем на ниво CEI3* за период от две години от 1 юли
2020 г.
Последици съгласно член 837: Последствията по чл. 837 (за многократни
обозначения FTQ и/или DSQ със средна скорост над 20 км/ч.) ще бъдат наложени
само въз основа на резултати получени от 1 юли 2020 г. нататък.
Задължителни периоди за почивка
842.3.1
Всички задължителни периоди за почивка, възникнали преди 1 юли
2020 г. , съгласно предишни издания на настоящите правила за
издръжливост, трябва да бъдат спазвани и няма да бъдат засегнати от
новите задължителни периоди на почивка, посочени в настоящите
правила по издръжливост.
842.3.2
Всякакви инциденти, изброени в таблицата в чл 839.2, които са
настъпили по време на състезание на или след 1 юли 2020 г. ще доведат
до допълнение към задължителните периоди на почивка, посочени в
тази разпоредба при спазване на изброеното по-долу:
а)
За инциденти по чл 839.2, които имат кумулативни изисквания
(напр. две или повече FTQ-ME или три или повече FTQ-GA за
период от една година), допълнителните задължителни периоди
на почивка ще се прилагат дори ако едно или повече FTQ в
рамките на една година е възникнал преди 1 юли 2020 г., с
изключение на посоченото в параграф b) по-долу
b)
Ако кон е бил определен като FTQ-ME или FTQ-GA няколко пъти в
рамките на една година преди 1 юли 2020 г. и не е възникнал
удължен задължителен период на почивка, съгласно предишните
правила по издръжливост (например, защото FTQ не са били
последователни или не е имало непосредствено инвазивно
лечение), но този брой FTQ би довел до допълнителен
задължителен период на почивка, съгласно тези правила по
издръжливост (напр. защото последователните / непосредствено
инвазивно лечение вече не се прилагат), допълнителният
задължителен период за почивка, съгласно тези правила по

842.2
842.3
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издръжливост няма да се прилагат към предишните FTQ, докато
конят не получи последващо FTQ на или след 1 юли 2020 г.
(Например ако кон е определен като FTQ-GA три не
последователни пъти в рамките на една година от 1 юли 2020 г.,
допълнителният задължителен период за почивка за три FTQ-GA
съгласно тези правила по издръжливост няма да се прилага.
Въпреки това ако конят бъде определен FTQ-GA отново на или
след 1 юли 2020 г. и новият FTQ-GA попада в рамките на една
година като две или повече FTQ-GA възникнали преди 1 юли 2020
г. тогава ще се прилага допълнителният период за задължителна
почивка според тези правила за три или повече FTQ-GA).
Независимо от мандата на Общото събрание на FEI, борда на FEI
ще определи преходните разпоредби за настоящите правила по
издръжливост, включително определянето кои правила ще влязат
в сила от 1 януари 2020 г. и кои от 1 юли 2020 г. (подробно
посочвайки какво ще се прилага в междинния период до 1 юли
2020 г.), финализирайки преходните разпоредби на настоящите
правила по издръжливост (издадени като притурка на този
правилник след като бъде финализиран) и прилагайки от 1 юли
2020 разпоредбите, които не биха могли веднага да бъдат
приложени.
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ГЛАВА VI: ПОКАНИ И ЗАЯВКИ
843

ПОКАНИ

843.1

CEIs: (Международни състезания)
843.1.1
Броят на спортистите, които могат да бъдат приети на едно състезание,
ще бъде описан в програмата на състезанието и в официалната покана
до националните федерации.
843.1.2
По решение на ОК се определя броя на длъжностните лица и
спортистите (които участват като индивидуални състезатели или
членове на отбор), на които се поемат разноските за участие.
CEIOs (отборни състезания) и шампионати:
Програмата на състезанието и официалната покана изпратени до всяка национална
федерация която участва в състезанието трябва да позволява на всеки отбор да
има 5 спортиста и 7 коня (което включва до 2 резервни коня), не участващ в
състезанието водач на отбора и регистриран във FEI ветеринарен лекар, като лекар
на отбора. По-нататъшни подробности за отборите са описани в Основния
правилник на FEI.
Световни Игри:
843.3.1
Програмата на състезанието и официалната покана, изпратена до всяка
национална федерация, която участва в световните игри, трябва да
позволява всеки отбор да има четирима спортисти и четири коня плюс
резервен тандем, не участващ в състезанието водач на отбора и
ветеринарен лекар като лекар на отбора. Никой резервен тандем на
световните игри не може да участва ако не е включена в стартиращия
отбор.
843.3.2
Национална федерация, която е заявила отбор на Световните игри не
може да заяви и индивидуални състезатели.
843.3.3
Допускат се максимум двама индивидуални състезатели от Национална
федерация
Членове на помощния екип:
ОК трябва да приема минимум по два члена на помощния екип на състезателя на
кон от национална федерация.
Разноски и привилегии:
843.5.1
ОК на световните игри трябва да поеме разноските по настаняване и
храна на спортисти, коне и членове на помощния екип и официалните
лица на отбора (водач на отбора и ветеринарни лекари) от деня преди
първият ветеринарен преглед до деня след края на шампионата. Това
трябва да е публикувано в програмата на състезанието и в официалната
покана, изпратена на националните федерации.
843.5.2
ОК на Световни и континентални шампионати, може да поемат пътните
разноски и разноските по настаняване и храна на спортисти, коне,
членове на помощни екипи, официалните лица на отбора (водач на
отбора и ветеринарни лекари) от деня преди първият ветеринарен
преглед до деня след края на шампионата. Това трябва да е
публикувано в програмата на състезанието.

843.2

843.3

843.4
843.5
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844.

ЗАЯВКИ

844.1

Брой заявки:
844.1.1
Броят на конете, които могат да бъдат заявени за състезание, трябва да
бъдат съобразени с Програмата на състезанието.
844.1.2
При спазване на чл. 843 и чл. 847 при никакви обстоятелства ОК не може
да ограничава броя на заявените Спортисти или отбори, добили
квалификация за FEI шампионати.
Национални федерации:
844.2.1
Единствено Националната федерация може да заяви спортисти и
техните съответни коне за състезание. НФ може да заявят само
спортисти и коне, които са покрили квалификационните критерии,
описани в настоящият правилник по издръжливост или други
приложими FEI правила и регулации.
844.2.2
ОК може да не приема други заявки, различни от изпратените от НФ. ОК
трябва да приеме всички заявки, направени от национални федерации
различни от НФ домакин (т.е. ОК трябва да приема заявките на
чуждестранните спортисти)
844.2.3
НФ не трябва да пуска на окончателна заявка едни и същи спортисти,
коне или състезателни тандеми за състезания, които се провеждат на
една и съща дата. Ако го направи, спортистът, конят или състезателният
тандем (което е приложимо) ще бъде дисквалифициран от състезанието
в което участва в момента.
Краен срок за поименна и окончателна заявка:
844.3.1
За шампионати и Световни игри:
a)
Поименните и окончателните заявки трябва да бъдат направени в
съответствие с FEI Основен правилник. Всички резервни коне
трябва да бъдат подадени с поименната заявка.
b)
Когато НФ е направила поименна заявка за отбор, но установи, че
няма да има възможност да изпрати отбор, трябва веднага да
уведоми ОК.
844.3.2
За CEIs и CEIOs:
a)
Няма поименна заявка
b)
Окончателната заявка трябва да бъде подадена не по-късно от
четири дни преди началото на състезанието. След като
окончателната заявка бъде изпратена, подмяната на коне и/или
спортисти може да бъде направена само при изключителни
обстоятелства и с изричното разрешение на ОК (виж чл 846)
Детайли, които трябва да придружават заявките:
Заявките на Спортисти и коне трябва да включват техните имена, треньор, FEI
регистрационни номера (FEI ID) и, където се изискват, квалификации.
Резервни коне:
844.5.1
За CEIs всеки спортист може да води на състезанието един резервен
кон според възможностите на ОК да настанява такива коне (това трябва
да бъде изрично упоменато в програмата на състезанието). Резервните
коне трябва да бъдат заявени за състезанието с името на спортиста и
втора такса участие трябва да бъде определена от ОК и платена от
спортиста. Спортиста може да представи на тръс и двата коня на

844.2

844.3

844.4
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844.6

предварителния ветеринарен преглед (при условие, че конете са
надлежно заявени с неговото име). Ако кон е заявен за повече от един
спортист за състезание, той трябва само веднъж да мине на
предварителен преглед.
844.5.2
За CSIOs и шампионати всяка НФ може да изпрати само толкова коне
колкото е максималния позволен брой в програмата на състезанието от
списъка с окончателните заявки според възможностите на ОК да ги
настани. ОК трябва да позволи на всеки отбор да доведе до два
резервни коня.
844.5.3
Всеки спортист, Отговорно лице и водач на отбора е отговорен за
организацията на подходящ надзор, грижи и хранен на резерв(е)ни(я)
кон(е), които присъстват , но неучастват на състезанието.
Оттегляне и неучастие:
844.6.1
При спазване на чл 809.5.3 спортист може да оттегли един или всичките
си коне от състезание, но не може да добави кон, който предварително
не е бил заявен за това състезание без одобрението на ОК и ЖТ.
844.6.2
Отбори или спортисти от окончателната заявка, които не са успели да
вземат участие в състезанието без обосновано извинение трябва да
бъдат докладвани от чуждестранния съдия или Техническия делегат на
Генералния секретар на FEI , който може да предприеме наказателно
действие преди FEI трибунала. Участието на друго състезание по същото
време не е обосновано извинение за неучастие в състезание.
844.6.3
Спортистите трябва да възстановят на ОК финансовите загуби понесени
от него ( т.е. настаняване в боксове и хотел) след късно отказване или
неучастие след крайния срок на Окончателната заявка.

845.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАРТИРАЩИТЕ

845.1

На CEIs веднага след предварителния преглед , всеки спортист трябва да декларира
пред ЖТ кой кон (въведен под неговото име) ще язди по време на състезанието.
На CEIOs и шампионати, водачите на отбори, трябва да декларират в писмена
форма на секретариата на ОК (i) имената на спортистите, които окончателно ще
стартират и (ii) имената на конете, които ще партнират на тези спортисти, избрани
от имената от официалната форма за заявка. Декларирането на стартиращите от
водачите на отборите или техни представители трябва да стане между 1 до 3 часа
след първият (предварителен) ветеринарен преглед на конете, по решение на
президента на ЖТ.

845.2

846.

ПОДМЯНА

846.1

След крайния срок за окончателна заявка:
846.1.1
подмяната на кон и/или спортист може да бъде направена само с
разрешението на НФ и ОК, такова съгласие не трябва да се отказва
неразумно. Всички подменени коне и/или спортисти трябва да имат
необходимата квалификация за участие в състезанието.
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846.1.2
846.2

846.3

847

Регистрираният треньор на кон, участващ в състезание не може да бъде
подменян. В случай на промяна на регистрирания треньор се прилага
чл. 828.3.
В случай на инцидент или заболяване на спортист или кон, настъпили в
промеждутъка от декларирането на стартиращите до старта на състезанието и
непозволяващи на спортиста или коня да участват в състезанието, подмени могат
да се направят до два часа преди старта на състезанието. Следните условия трябва
да бъдат изпълнени: (i) удостоверение за състоянието от официално признат лекар
за спортиста или от ветеринарния лекар/ ветеринарния лекар на отбора за коня,
(ii) коня или спортиста които идват да заместят трябва да имат необходимата
правилна квалификация за състезанието, (iii) разрешение на президента на ЖТ
Спортист и/или кон могат да бъдат заменени от друг спортист и/или кон или
тандем само от такива които са били напълно заявени за състезанието и при
условие че коня е преминал успешно първият (предварителен) ветеринарен
преглед.
МАКСИМАЛЕН БРОЙ СТАРТИРАЩИ
За всяко състезание може да има максимум 200 стартиращи за едно изпитание и
максимум 400 на ден , като за всеки случай се осигурява достатъчно пространство
на мястото на състезанието и подходящо съотношение спортисти - длъжностни
лица ( виж Приложение 6).
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ГЛАВАVII. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ ПО
ИЗДРЪЖЛИВОСТ
848.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

848.1

Критерии за назначаване, повишаване и запазване статуса на FEI длъжностните
лица по издръжливост ще бъдат публикувани регулярно на уебсайта на FEI в
съответствие с публикуваните обучителни критерии и стандарти.
Назначаванията и броят на длъжностните лица за всяко състезание са описани в
Приложение 6. За всички комбинирани FEI и национални състезания, виж чл 802.6
С изключение на чуждестранния ветеринарен делегат и чуждестранния съдия, там
където две длъжностни лица имат еквивалентни квалификация и опит, ще се дава
предимство на длъжностното лице от страната в която се организира състезанието.
Когато за дадено състезание е необходимо чуждестранно длъжностно лице,
такова чуждестранно лице не може да бъда гражданин на страната в която се
провежда състезанието, освен ако това лице не пребивава в различна часова зона
от часовата зона на мястото на състезанието.
На състезания различни от CEIOs и шампионати, по искане на съответната
национална федерация, FEI може да разреши на член от ЖТ да изпълнява функции
както за националното, така и за FEI състезанието (което в противен случай би било
забранено от FEI Общ правилник).

848.2
848.3
848.4

848.5

849.

ВЪРТЕНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

849.1

За целите на този член 849 „определено длъжностно лице” включва всички
членове на ЖТ ( включително президента и чуждестранния съдия), техническия
делегат, главния стюард и всички членове на ветеринарната комисия (включително
председателя и чуждестранния ветеринарен делегат).
Когато всяка година на определено място се организира само по едно състезание,
човек може да служи като „определено длъжностно лице” на това състезание не
повече от три пъти на всеки шестдесет месеца ( 5 некалендарни години).
Когато всяка година на определено място се организира повече от едно
състезание, човек може да служи като „определено длъжностно лице” на това
състезание: (а) на не повече от три състезания годишно; и (б) на не повече от девет
състезания за всеки шестдесет месеца (пет годишен период).

849.2
849.3

850

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

850.1

Кодът на поведение на длъжностните лица е описан като приложение към FEI
основен правилник.

851.

ДНЕВЕН ХОНОРАР И ДРУГИ РАЗХОДИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

851.1

Длъжностните лица имат право на следното:
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851.1.1

851.2
851.3

Дневните хонорари не са задължителни за FEI състезания. Ако някакви
дневни хонорари бъдат платени, те не могат да превишават максимум
на ден сумата от CHF 500 (или еквивалентната стойност в местна валута).
851.1.2
ОК трябва да потвърди писмено на длъжностните лица преди да
потвърдят назначението си за състезанието, нивото на дневните
хонорари (ако има такива), както и броят на дните, за които ще бъде
платено (включително дни на пътуване, дни на състезание и/или други
дни, през които длъжностното лице се изисква да бъде на мястото на
състезанието) .
851.1.3
Организаторите трябва да предупредят предварително ако в страната
им дневните хонорари са обект на облагане с данък или подобни
удръжки.
851.1.4
ОК и длъжностното лице трябва да се споразумеят (преди съответното
състезание) за базата, на която ще бъде организирано пътуването до и
от мястото на състезанието или сумата за неговото възстановяване.
Уговорките за пътуване трябва да са такива че длъжностните лица (i)
пристигат не по-късно от деня преди първия (предварителен)
ветеринарен преглед (ако се провежда сутрин) или сутринта на деня на
първия (предварителния) ветеринарен преглед (ако се провежда
следобед) и (ii) имат достатъчно време да изпълнят задълженията си на
терена преди да напуснат състезанието. В CEI3* и шампионати
чуждестранния ветеринарен делегат и президента на ЖТ трябва да
бъдат на разположение на мястото на състезанието най-малко до
сутринта след края на състезанието (или където състезанията се
провеждат през нощта, тези длъжностни лица трябва да бъдат на
разположение най-малко 12 часа след края на ездата) ОК трябва да
организира и възстанови сумите за настаняване и храна на всички
одобрени длъжностни лица, вписани в програмата на състезанието
(настаняването трябва да бъде организирано преди пътуването на
длъжностните лица за състезанието).
851.1.5
Плащането на дневните хонорари и възстановяването на дължимите
суми трябва да стане единствено след завършването на състезанието и
след като всички резултати са подписани от президента на ЖТ.
При изпълнение на чл 851.1 никакви други подаръци и възнаграждения не бива да
бъдат давани на длъжностните лица.
Всякакви хонорари или възстановявани суми могат да бъдат плащани само от ОК и
не (например) от никой друг човек, организация, спонсор и т.н.

852.

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛЕГАТ / СТРОИТЕЛ НА ТРАСЕ

852.1

Техническият делегат трябва да одобри техническите и административни
разпоредби за провеждането на състезанието, включително (наред с другите
неща) правилността на процедурата за заявки, ветеринарната проверка и преглед
на конете , настаняването ( на коне, спортисти и членове на помощния екип),
планът на стюардите за провеждането на състезанието.
Преди да одобри организацията за провеждане на състезанието, ТД има пълен
контрол и отговорност за организацията на това състезание. След като ТД е
удовлетворен от договореностите на състезанието, той трябва да информира

852.2
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852.3

852.4
852.5
852.6

съответно Журито на терен и в този момент цялостния контрол и отговорност за
провеждането на състезанието пада върху Журито на терен. ТД ще продължи да
контролира техническото и административно ръководство на състезанието до
неговото приключване и ще консултира и съдейства на ЖТ, Ветеринарната комисия
и ОК.
ТД трябва да провери и одобри преди състезанието в съгласие със Строителя на
трасето (ако има назначен такъв от ОК) оформлението на трасето и условията за
езда с цел да защити благосъстоянието на конете и безопасността на спортистите,
базирайки се на нивото на състезанието (ята), степента на трудност на трасето и
усложняващите ситуацията метеорологични условия. Строителя на трасета работи
под надзора на ТД. За CEIs ТД може също така да изпълнява ролята и на СТ.
ТД ръководи инструктажа и поведението на целия технически персонал.
ТД докладва и съветва ЖТ по всички аспекти, свързани с техническото и
административно уреждане на състезанието и съдейства при необходимост на ЖТ
при вземането на всички необходими решения.
Във всяко CEI ТД, ако е подходящо квалифициран, също така може да служи и като
ЖТ. При CEI 1* и 2*, при условие че има заявени 30 или по-малко коне, ТД може
също така (ако има подходяща квалификация) да служи като Президент на ЖТ,
след одобрение от FEI

853.

ЖУРИ НА ТЕРЕН

853.1

Журито на терен ръководи всички приготовления направени от ОК за ветеринарен
контрол, планът на стюардите и работата на съдиите по време-измерването на
състезанието.
След като ТД докладва на ЖТ, че е удовлетворен от всички разпореждания за
състезанието, ЖТ поема отговорността за контрола и провеждането на
състезанието.
ОК трябва да осигури достатъчен брой други длъжностни лица, стюарди и
ветеринарни лекари, в зависимост от броя на заявените участници (виж
Приложение 6)
В рамките на 15 дни след съответното състезание Чуждестранния съдия или
Президента на ЖТ (както е определено в таблицата по-долу) трябва да изпратят
рапорт до FEI, съдържащ информация описана във FEI основен правилник:

853.2
853.3
853.4

Състезание

FEI длъжностно лице отговорно за
изпращане на рапорт
CEI 1* и 2* и Регионален Шампионат / Президента на ЖТ
Игри
CEI3* и шампионати
Чуждестранния съдия
854.

ВЕТЕРИНАРНА КОМИСИЯ

854.1

Ветеринарната комисия е отговорна за вземането на решения във връзка със и да
съветва ЖТ по всички въпроси свързани със здравето на конете, безопасността и
благосъстоянието по време на състезанието.
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854.2
854.3

Президента на ВК и чуждестранния ветеринарен делегат трябва да се консултират
от ОК и ТД възможно най-рано по отношение на планирането на Vet Gate и други
въпроси свързани с безопасността на конете по време на състезанието.
На CEI1* президента на ВК също така изпълнява задълженията, които нормално се
изпълняват от Чуждестранния Ветеринарен делегат.

855

ГЛАВЕН СТЮАРД

855.1

Главният стюард е отговорен за организацията на стюардите и тяхната работа по
време на състезанието по цялата зона на състезанието.
Главният стюард трябва да гарантира, че охраната на конюшните отговаря на
изискванията за нивото на състезанието и че достатъчен брой стюарди са на
разположение на всеки Vet gate и по трасето.
Главният стюард помага на ОК, ЖТ и ТД да осигурят безпроблемното изпълнение
на всички планирани функции по време на състезанието, като церемонии за
откриване и закриване и всяка официална функция, организирана по време на
състезанието.
Главният стюард е отговорен на цялостната безопасност и благополучие на всички
участници в състезанието по цялата зона на състезанието.
Главният стюард трябва да бъде в тясна връзка с Президента на ЖТ, ТД и
президента на ВК и трябва да бъде консултиран от ОК и ТД, възможно най-рано по
отношение на планирането на състезанието.

855.2
855.3

855.4
855.5

856

НЕЗАВИСИМИ СЪВЕТНИЦИ

856.1

На всички FEI състезания, FEI има правото да назначи независим съветник, който да
присъства на състезанието и да докладва на FEI във връзка с (i) организацията на
състезанието, мястото на провеждане и трасето, (ii) представянето на
длъжностните лица и (iii) предложенията за подобрение. Независимите съветници
трябва да предоставят своите доклади на FEI отдела по издръжливост, който при
поискване ще изпратят копие от тези доклади до техническата комисия по
издръжливост на FEI. Отделът по издръжливост на FEI, публикува годишен доклад,
обобщаващ основните констатации на независимите съветници, (вземайки
предвид всички изисквания за поверителност). Техническата комисия по
издръжливост на FEI, също така взема под внимание оценката на независимите
съветници на резултатите от работата на длъжностните лица при назначаването им
на състезания.

856.2

FEI назначава независими съветници както следва:
856.2.1
Назначенията се одобряват от Техническата комисия по издръжливост
на FEI
856.2.2
FEI назначава ветеринарни и не-ветеринарни независими съветници.
856.2.3
Независимите съветници трябва като минимум да бъдат
квалифицирани 4* длъжностни лица и да имат десет годишен активен
опит, работейки на състезания от това ниво.
856.2.4
Независимите съветници се назначават за период от две години и могат
да бъдат преназначавани за безкраен период.
49

856.2.5
856.3
856.4
856.5
856.6

Във всеки период в който едно длъжностно лице работи като независим
съветник не може да приема назначения за каквато и да е друга
позиция на FEI длъжностно лице.
Независимите съветници присъстват на състезания без предупреждение, т.е. без
предварително уведомление на ОК.
FEI плаща разноските на независимите съветници за да присъстват на
определените състезания, включително дневните хонорари ( според приложимата
политика на FEI) и разноските (пътуване икономична класа, хотел и храна).
Независимите съветници не могат да работят (или да се считат) като официални
лица на състезанието, но могат да предоставят експертни указания или помощ ако
е необходимо.
Работата като независим съветник ще се признава за запазване статуса като
длъжностно лице на FEI.
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ГЛАВАVIII. НАГРАЖДАВЕНЕ И ЦЕРЕМОНИИ ПО
НАГРАЖДАВАНЕТО
857.

НАГРАДЕН ФОНД И НАГРАДИ

857.1
857.2

Разпределението на наградния фонд се определя от FEI Общ правилник.
Награда, обозначаваща завършване (например медал, лента, плакет и др.) трябва
да бъде дадена на всеки спортист, който успешно е завършил трасето. Няма
минимална номинална стойност за тези награди.
Всички спортисти, които са участвали в отбора, класирал се за медали получават
отборни медали.

857.3

858

КЛАСИРАНИЯ
Класиранията във FEI издръжливост (и свързаните с тях парични награди/ награди)
се определят в съответствие с Приложение 4.

859

ЦЕРЕМОНИИ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

859.1

Ветеринарната комисия трябва да изключи всеки негоден кон от участие в
церемонията по награждаване.
Спортисти и други лица участващи в церемонията по награждаване трябва да
спазват дрескода, описан в чл. 823

859.2

860

ПОЧЕТНИ ЗНАЧКИ
Почетни значки ще бъдат връчени на състезатели, завършили успешно Световни
шампионати както следва:
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

861

СТАТУС ЕЛИТЕН СПОРТИСТ

861.1

Спортисти, които покриват критериите по-долу получават статус Елитен спортист.
Статуса Елитен спортист не дава автоматична квалификация за никой шампионат.
Юноши и Млади ездачи: Спортистите категория Юноши/Млади ездачи за да
достигнат статус Елитен спортист трябва да са завършили успешно минимум десет
CEI2* или по-високо. За да задържат статуса Елитен спортист, спортистите трябва
успешно да са завършили едно CEI2* или по-високо в рамките на всеки следващи
две години.
Мъже: Спортистите категория мъже за да достигнат статус Елитен спортист трябва
да са завършили успешно минимум десет CEI3* 160 км. За да запазят статуса

861.2

861.3
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861.4

Елитен спортист, трябва успешно да завършат поне едно CEI3* 160 км в рамките на
всеки следващи две години.
Отпадане от статус Елитен спортист: Спортистите, които получат каквато и да е
форма на суспендиране, както е определено в Общия правилник на FEI или
извършат нарушение съгласно Правилата на FEI за борба с допинга и
контролираните медикаменти, автоматично загубват статуса Елитен спортист и
трябва да се преквалифицират отново, като попълнят всичките десет необходими
CEIs, започвайки (когато е приложимо) или от датата на налагане на
суспендирането или окончателното решение по бързата процедура.

862.

НАГРАДА ЗА КОН ЗАВЪРШИЛ В НАЙ-ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

862.1

Организационният комитет може да организира на всяко състезание Награда за
кон завършил в най-добро състояние, за конят, който е завършил състезанието в
най-добро състояние и е класиран между първите десет позиции. FEI
ръководството за определяне на процедурата за такова класиране е описано в
Приложение 2. Спортистите не са задължени да заявят коня си за участие в такова
класиране.
Всички коне заявени за награда за кон, завършил в най-добро състояние остава
обект на контрол за допинг/контролирани медикаменти.

862.2
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ГЛАВА IX. ДИСЦИПЛИНАРНА
863.

ПРОЦЕДУРА

863.1

Всяко нарушение на настоящия Правилник по издръжливост или други FEI правила
и регулации ще се разглежда в съответствие с процедурите, описани в настоящият
правилник по издръжливост или (когато няма такива) в съответствие с процедурите
определени в Общия правилник на FEI или други приложими FEI правила и
регулации.
Санкциите изброени в настоящият правилник по издръжливост не са изчерпателни.
Те се прилагат в допълнение към всички други санкции, определени в други
приложими правила и разпоредби на FEI.

863.2

864.

НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ НА СПОРТИСТ И ТРЕНЬОР

864.1

Спортист и Треньор всеки автоматично получава следния брой наказателни точки
за всеки инцидент, описан по-долу:

Инцидент

Наказателни точки

Не
получил
квалификация
по
метаболитни причини (FTQ-ME)
FTQ
–
сериозно
нараняване
(метаболитно)
FTQ – сериозно нараняване (опорнодвигателния апарат) и/или фатално
нараняване
Коне, участващи във FEI или национални
състезания по време на приложимия
задължителен период за почивка
Конят не е представен на ветеринарен
преглед преди да напусне зоната на
състезанието
Некоректно
поведение
(както
е
определено във FEI общ правилник)

10
25
80
100 (прилагат се и допълнителните
наказания описани в чл 839.3. и 866.1)
100 (прилагат се и допълнителните
наказания описани в чл 839.3. и 866.1)

100 (с картон за некоректно поведение,
издаден
съгласно
чл
865.2;
Некоректното поведение може да бъде
наказано и по FEI общ правилник)
Ако Отговорното лице не предостави на 80
FEI копие от ветеринарния доклад от
определения/одобрения
референтен
вет. център в съответствие с чл 840
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864.2

Спортисти и треньори натрупват наказателни точки за период на една година
(некалендарна). Наказателните точки се изчистват след изтичането на точно една
година от датата на която са възникнали.

865.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ КАРТИ

865.1

Жълта Предупредителна Карта По Издръжливост: Президента на ЖТ, Главния
стюард или ТД могат да издадат Жълта Предупредителна карта на отговорното
лице за нарушения свързани с насилие върху кон, неспазване на изискването за
носене на защитна предпазна каска или за друго, указано в правилника по
издръжливост. За некоректно поведение, може да бъде издадена само Карта за
Некоректно Поведение. Последствията, които настъпват ако едно и също лице
получи една или повече Жълти Предупредителни карти по издръжливост са
описани в Общия правилник на FEI.
Карта за Некоректно Поведение: Президента на ЖТ, Главния стюард или ТД могат
да издадат Карта за Некоректно Поведение на спортист или треньор за некоректно
поведение съобразно чл 864.1. Картата за Некоректно поведение носи 100
наказателни точки , дисквалификация и суспендиране за два месеца.
Предупреждение: Лице, получаващо предупредителна карта, трябва да бъде
предупредено по време на състезанието, че ще получи Жълта Предупредителна
Карта по издръжливост или Карта за Некоректно Поведение, която или ще му бъде
връчена на ръка или по друг подходящ начин. Ако след положени разумни усилия,
лицето не може да бъде уведомено по време на състезанието, то трябва да бъде
уведомено писмено в рамките на 14 дни от състезанието. Жълта Предупредителна
Карта или Карта за Некоректно Поведение може да бъде издадена в допълнение
към всяка друга санкция (и) издадени в съответствие с настоящият правилник по
издръжливост, Общия правилник на FEI или други приложими правила и
правилници.

865.2

865.3

866.

СУСПЕНДИРАНЕ

866.1

Ако спортист или треньор получат 100 или повече наказателни точки,
Спортиста/Треньора ще получат автоматично суспендиране за два месеца. След
като суспендирането изтече, наказателните точки на спортиста/треньора ще бъдат
намалени със 100 точки.
Последствията по време на всеки период на суспендиране са описани във Общия
правилник на FEI
Ако в рамките на една година (от първата травма) два коня, яздени от един и същи
спортист, получат тежка травма и/или фатална травма, спортиста получава
автоматично суспендиране за шест месеца.

866.2
866.3

867

ПРОТЕСТИ
Процедурата за протести е описана в общия правилник на ФЕИ.
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Приложение I: ДЕФИНИЦИИ
А1.

Дефинираните термини, използвани в настоящият Правилник по издръжливост
(обозначени с начални главни букви) имат значението, дадено им в настоящето
Приложение 1 или (ако не са изброени в това приложение 1) имат значението,
което им е дадено в устава на FEI, Общия правилник на FEI, Ветеринарния
правилник на FEI или други приложими правила и регулации на FEI.
Спортист:
както дефинирано в чл 800.4.2
Награда за кон в най-добро състояние: наградата е описан в чл 862 и Приложение
2
Наочници:
капишон (маска) поставен на главата на коня с дупки за очите и
ушите, като единият или двата отвора за очи са снабдени с капачки, които
предотвратяват цялото виждане назад, но позволяват пълно виждане напред.
Фатално нараняване: нараняване, което според мнението на Президента на
Ветеринарната Комисия, Президента на Ветеринарната Комисия на Лекуващите
Лекари и Чуждестранния Ветеринарен Делегат, изисква незабавна евтаназия или
довежда до смъртта на кон в състезание, или е резултат на наранявания
претърпени по време на състезанието, по каквато и да е причина. (За процедурите
в случай на смърт на кон , виж чл 840, параграф 6 от Приложение 5 и Ветеринарния
правилник на FEI).
CEI:
както е описано в чл 802.1.1 и чл. 802.2
CEIO: както е описано в чл 802.1.2. и чл 802.3
Шампионат: Шампионатите по издръжливост са очертани в чл 802.4.2.
Тандем: тандем кон и спортист, участващи в състезание
Изпитание (състезание): FEI езда по издръжливост, в която спортистите са
подредени по реда на заслугите им и за които може да им бъдат присъдени
награди.
Член на екипа: лице, което е определено и му е позволено да оказва помощ
(асистира) на тандема в зоната на състезанието.
Окончателни заявки: списък с утвърдени от НФ заявки на Спортист/Кон за участие
в състезание (за Шампионати и FEI Световни конни игри, Спортистите/Конете
трябва да бъдат избрани от поименната заявка)
Дисквалификация: както е дефинирано в чл 809.5.2
Статус Елитен Спортист: статус/признание дадено на спортист, който е изпълнил
критериите описани в чл. 861
Издръжливост: както е описано във въведението на настоящият Правилник по
издръжливост.
Състезание:
както е дефинирано в чл 800.1 (Състезание може да включва едно
или повече изпитания)
Не получил квалификация: както е дефинирано в чл 809.5.1 и както по-нататък е
подробно описано в Приложение 3 (кодове за елиминация).
FEI календар: Календара на одобрените от FEI състезания, който се намира на
https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
Правила и регулации на FEI: както е дефинирано в чл 800.1
Зона на състезанието: както е дефинирано в чл 813.
Финален преглед на коня: Задължителен преглед на коня , който се провежда в
края на изпитанието.
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Първи (предварителен) Преглед: първият преглед на коня който се провежда на
преди старта на изпитанието, преди първата обиколка.
Чуждестранен ветеринарен делегат: както е дефинирано във Ветеринарния
правилник на FEI.
Съгласно чл 854.3, ако няма назначен Чуждестранен ветеринарен делегат, тогава
ролята му се изпълнява от главния ветеринарен делегат.
Време за почивка: както е описано в чл 816.8
Насилие върху кон: виж дефиницията за „насилие върху кон“ в FEI общ правилник
и чл 801 от настоящия правилник по издръжливост. (Насилие върху кон също така
се нарича „конско насилие“)
Карта за Некоректно поведение: както е описано в чл 865.2
Обиколка: както е дефинирано в чл 814.1
Задължителен период на почивка (ЗПНП): задължителен период, през който конят
не трябва да се състезава в никакви национални или FEI състезания, както е
описано в чл 839.
Национално състезание: езда по издръжливост, организирана на национално ниво
под юрисдикцията на НФ.
Поименни заявки: Списъкът на спортисти и коне, номинирани от НФ за участие в
състезание, от който окончателните заявки и размени трябва да бъдат избрани.
ОК: комитет отговорeн за организацията на състезанието
Официално отборно състезание: отборно изпитание на CEIO.
Фаза: както е дефинирана в чл 815
Сериозно нараняване: сериозно нараняване на кон може да бъде класифицирано
като мускулно-скелетно или метаболитно:
Сериозните мускулно-скелетни наранявания включват, но не се ограничават до
фрактури, сериозни увреждания на сухожилията или връзките или мускулни
наранявания, които не позволяват нормално амбулаторно лечение. Кон, който не
търпи да носи тегло, дори ако причината е недиагностицирана, трябва да бъде
класифициран като имащ сериозно нараняване (мускулно-скелетно).
Сериозните метаболитни наранявания включват всяко състояние, което изисква
спешно лечение или лечението не може да бъде осъществено на мястото на
състезанието и (след гласуване с най-малко 2/3 за) по мнение на Президент на
Ветеринарната комисия, Президента на ветеринарната комисия на лекуващите
лекари и Чуждестранния ветеринарен делегат и изисква допълнителен преглед и
продължаваща подходяща ветеринарна помощ извън периода на състезанието.
Примерите включват, но не се ограничават до: постоянни колики, остри бъбречни
заболявания, миопатия, колапс, топлинен удар и други метаболитни състояния,
които могат да компрометират здравето и благосъстоянието на коня. Ако
състоянието е такова че се изисква препоръка трябва да се счита за сериозно
нараняване (метаболитно).
Треньор: както е дефинирано в чл 800.4.1
Вет Гейт: както е дефинирано в чл 813.1.3
Ветеринарна зона: както е дефинирано в чл 816.3
А.2

В този правилник по издръжливост, освен ако изрично не е посочено друго:
А.2.1 думите отнасящи се за един пол включват и другите полове;
А.2.2 думите в единствено число включват и множествено число, а думите в
множествено, включват и единствено число;
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А.2.3 препратките към членове и приложения са позовавания на членове и
приложения в настоящия правилник; позоваванията на „параграфи“ са
позовавания на разпоредби в приложенията;
А.2.4 всяко позоваване на разпоредба в правило или регулация, включва всякакви
изменения или разпоредби за правоприемници, направени или издавани от време
на време;
А.2.5 всяко позоваване на законодателство включва всяка промяна или влизане в
сила на законодателство, прието в замяна на това законодателство, както и всяка
регулация, orderin - counsil или друг инструмент, издаван от време на време или
изготвен съгласно това законодателство.
А.2.6 всяко позоваване на споразумение включва това споразумение като
променено, допълнено, обновено или заменено от време на време;
А.2.7 препратка към „писмен“ или „пиша“ включва факс и имейл
А.2.8 препратка към „може“ означава „по преценка на това лице“, а препратка към
„Не може“ е забрана.
А.2.9 позоваването на дадено лице, включва физически лица, юридически лица и
неперсонифицирани органи (независимо дали са със самостоятелна юридическа
персонализация) а също така включва юридически лични представители,
правоприемници и разрешени правомощия на такова лице;
А.2.10 препратка към „ден“ означава всеки ден от седмицата и не се ограничава до
работни дни, а препратката към „един ден“ или „еднодневен“ означава
последователен период от 24 часа ( за да бъде завършена ездата в един ден или
еднодневна, не може да има прекъсвания между старта и финала в рамките на 24
часов период);
А.2.11 изразяване на време означава средно врем по Гринуич
А.2.12 заглавията и съдържанието са само за справка и не засягат правилното
тълкуване и прилагане на въпросните правила и регулации; и
А.2.13 всяка дума, следваща термините „включително“, „включва“, „поспециално“, „като“, „например“ или друг подобен израз, се счита за илюстративна
и не ограничава смисъла на думите , описание, определение, фраза или термин,
предхождащи тези термини.
A.3

В случай на несъответствие между настоящият правилник по издръжливост и FEI
статута, то статутът на FEI има предимство. Освен ако не е изрично посочено друго,
в случай на несъответствие между настоящият правилник по издръжливост и
Общия правилник на FEI, важи Общия правилник на FEI.
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Приложение 2 FEI РЪКОВОДСТВО ЗА НАГРАДА КОН В НАЙДОБРО СЪСТОЯНИЕ
ОК може да използва следното ръководство за награда кон в най-добро състояние (ако се
провежда от ОК)
1.

2.

3.

4.

Наградата за кон в най-добро състояние се провежда в деня (или последния ден) на
изпитанието от панел от трима членове (включително председателя на панела),
направен от (i) двама Официални Ветеринарни лекари и един съдия, или (ii) трима
официални ветеринарни лекари, избрани от Президента на Ветеринарната
комисия. Подробностите за критериите, които ще се използват за определяне на
наградата, трябва да бъдат анонсирани преди началото на оценката.
Само конете, класирани в десетте най-добри финални позиции, могат да участват
за награда Кон в най-добро състояние, при условие че успешно са завършили
изпитанието във време, което е в рамките на добавен процент към времето на
победителя ( този процент трябва да бъде определен от ЖТ).
Процедурата за определяне на кон в най-добро състояние е както следва:
3.1 Първи етап: Преди всеки тест под седло конят трябва да бъде оценен без да е
възседнат за: походка, метаболитни параметри и наранявания по кожата.
3.2 Втори етап: Ако не е елиминиран на първият етап, конят трябва да бъде
проверен на тръс 40 метра в едната посока и обратно, след което на тръс ,
изписвайки фигура осем.
3.3 Трети (незадължителен) етап: теста за кон в най-добро състояние, може да
включва и фаза - под ездач. Ако фазата под ездач е включена, и при условие,
че конят не е елиминиран на предишните етапи, от спортиста ще се изисква,
съгласно инструкциите на председателя на панела, да демонстрира уменията
си в свободна езда по избор на спортиста. Целта на тази демонстрация е да
покаже, стабилността на коня, включително неговата годност, пъргавост и
готовност да се състезава. Тази демонстрация на свободна езда и ездово
умение не може да бъде по-дълга от пет минути.
3.4 Ако панелът заключи, че коня има неправилна походка, не е способен да
завърши теста на тръс, поради липса на импулс или е изтощен, или не е
изпълнил метаболитните критерии, конят ще бъде елиминиран от наградата
за кон в най-добро състояние.
Оценяването е разделено в четири сектора с равни точки (100 точки за всеки
сектор)
4.1 Сектор 1: точките се дават според позицията на коня сравнена с първият
финиширал кон.
4.2 Сектор 2: точките се дават според времето за възстановяване на пулса на
всяка фаза от изпитанието, с изключение на финалната. Времето за
възстановяване на пулса е времето между пресичане на финалната линия на
обиколката до представянето на коня за ветеринарен преглед (за избягване
на недоразумения, конят трябва да е преминал прегледа на фазата за да се
брои завършена)
4.3 Сектор 3: точките се дават според резултатите на коня на ветеринарния
преглед (който се провежда като част от теста за награда кон в най-добро
състояние) и се изчисляват както следва:
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Muc.
Membrane
Seconds Points Seconds Points Seconds Points
Skin Test

Cap. Refill

1

10

1 to 2

10

A

10

2

7.5

2 to 3

7.5

B

7.5

3

5

3 to 4

5

C

5

4

2.5

4 to 5

2.5

D

2.5

Сбор

Сбор

Сбор

Gut Sounds
Seconds

Points

Normal

10

Mid
Decrease
Moderate
Decrease
Marked
Decrease
Сбор

7.5
5
2.5

Surface factors
No
Lesions
Mid
Lesions
Moderate
Lesions

7.5

Severe
Lesions

Eliminate

10

5

Сбор

4.4

5.

Сектор 4: този сектор е по-желание. Точките се присъждат като се извади
теглото на тествания спортист от теглото на най-тежкият спортист, чиито кон е
определен за участие в теста за „наградата на кон в най-добро състояние”.
Точките се получават като се извади тази разлика от 100.
Конят с най-голям резултат след събиране на точките от четирите сектора по-горе,
се счита за победител на „наградата кон в най-добро състояние”
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Приложение 3: КОДОВЕ ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ
WD: Нестартирал
- Тандемът не пристига на мястото на състезанието.
- Тандемът решава да не участва в състезанието на или преди първия
(предварителен) ветеринарен преглед.
RET: Отказал се
- Тандемът решава да не продължи в изпитанието в съгласие с чл 809.5.4.
DSQ: Дисквалифициран
- Тандем се дисквалифицира съобразно чл. 809.5.2
- Причината за Дисквалификация трябва да бъде съобщена на FEI чрез
официалните резултати и рапорти. Причината за дисквалификацията
трябва да бъде удостоверена чрез съответните длъжностни лица.
- Кон може да бъде дисквалифициран както и отбелязан като не успял да
получи квалификация по медицински или други причини. Виж списъка по
FTQ по-долу).
FNR: финиширал, но не участва в класиране.
- FNR означава че Тандемът е (или се счита, че е) завършила изпитанието
(включително всички ветеринарни прегледи на коня) но не е вписана във
финалното класиране (виж напр. чл. 820.2, отнасящ се до грешки по
трасето)
- Тандем може да бъде отбелязан FNR с одобрението на Президента на
Журито на терен и/или Техническия делегат. Длъжностните лица трябва
да отбележат причината за FNR
- В допълнение към FNR, тандемът получава сертификат за завършване от
длъжностните лица на състезанието, изпитанието се брои за успешно
завършено за целите на квалификацията.
FTQ: Не получил квалификация
FTQ обозначението трябва да върви заедно с един или повече допълнителни
кодове от изброените по –долу
- SP: Скорост (неспазване на приложимите ограничения в скоростта)
- GA: Неправилна походка
- ME: Метаболитни
- MI: второстепенно (незначително) нараняване (напр. леко възпаление,
рана и т.н.)
- SI-MUSCU (нараняване на мускулно скелетната система)
- SI-META (метаболитна травма)
- CI: Фатално нараняване
- ОТ: Просрочено време (не завършил обиколката в определеното пределно
време, но преминал ветеринарния преглед на коня след въпросната
обиколка)
- FTC: неуспял да завърши ( не завършил обиколката, но успял да премине
ветеринарния преглед след нея). Длъжностните лица трябва да опишат
причината за този код и обяснят какво се е случило с тандема.
Горните FTQ кодове могат да бъдат кумулативни, както е показано в
таблицата по-долу:
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Код # 1
Sp
GA
ME
MI
SI-MUSCU
SI-META
CI
OT
FTC

Код # 2
SP
+ GA
ME
MI

Код # 3

+ SP
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Приложение 4
FEI СВЕТОВНА РАНГЛИСТА ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ
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 (точките за CEIOs следват
нивото на CEIs състезанията) :
Място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
До

WEG/WEC/ Континентални
Световни
шампионати
шампионати

CEI3*

CEI2*

200
195
190
185
180
175
170
165
160
155

160
156
152
148
144
140
136
132
128
124

120
117
114
111
108
105
102
99
96
93

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

CEI1*/
Регионални
шампионати/
Регионални
игри
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

5

4

3

2

1

Изчисляване на ранглистата
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 пет 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 пет участващи състезатели, участващите състезатели ще могат да получат
само 50% от наличните точки за ранглистата.
В края на календарната година състезател, който няма нарушение на Анти допинговия
правилник, няма наказателни точки, няма Жълта предупредителна карта и/или Карта
за некоректно поведение 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 предупредителна карта
- 150 точки
Без карта за некоректно поведение
- 150 точки
*За избягване на съмнения, когато настъпи нарушение на Анти допинговия правилник
през настоящата календарна година, но решението потвърждаващо нарушението все
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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 2020 г. , но трибунала на FEI не е постановил
крайното си решение потвърждаващо нарушението до края на март 2021 г, състезателя
ще получи бонус точките за „Без нарушение на Анти допинговия правилник” в 2020 г, но
не и за 2021 г.
Бонус точките за класиране се присъждат на кумулативен принцип. Състезател може да
получи до 750 бонус точки за класиране.
Парични награди и купи за спортистите
Световната ранг листа на младите ездачи

за отворената Световна ранглиста и за

Парични награди ако има да се разпределят по следния начин:
1-во място 50%
2-ро място - 30%
3-то място 20%
Награди:
Спортисти финиширали на 1-во, 2-ро и 3-то място ще получат (i) FEI Медал или
купа и (ii) сертификат
Спортисти финиширали от 4-то до 10-то място сертификат за признаване на
резултатите
Парични награди и купи за конете за отворената Световна ранглиста и конете за
Световната ранг листа на младите ездачи
Награди:
Кон, завършил на 1-во място: Купа и сертификат
Кон, завършил на 2-ро до 10-то място – сертификат за признаване на резултатите
Парични награди и купи за тандем за отворената Световна ранглиста и Комбинация,
категория млади ездачи за Световната ранг листа.
Награди:
Кон, завършил на 1-во място: Купа и сертификат
Кон, завършил на 2-ро до 10-то място – сертификат за признаване на резултатите
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Приложение 5 ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИ
ПРЕГЛЕДИ, ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛ НА
МЕДИКАМЕНТИТЕ
ЧАСТ А: ВЕТЕРИНАРЕЛ КОНТРОЛ
1.

Ветеринарна комисия и благосъстояние на коня
1.1 Както е описано в чл 854.1, Ветеринарната комисия е отговорна за вземането
на решения във връзка със и съветва ЖТ по всички въпроси, касаещи
здравето на коня, безопасността и благосъстоянието му по врем на
състезанието.
1.2 Освен ако не е посочено друго, всички решения, които трябва да бъдат взети
от панел от трима ветеринарни лекари , ще се основават на мнозинство.
Когато панелът е длъжен да определи дали кон е FTQ, всеки от тримата
ветеринари, трябва самостоятелно (без да се споразумяват помежду си) да
запише решението си на конфиденциална карта за гласуване ( маркирайки
„минава” или ”не успял”) и я предоставя директно на член на ЖТ.
1.3 ЖТ взема решения отнасящи се до благополучието на коня , основавайки се
на решенията и съветите на Ветеринарната комисия. Всяко решение на
Ветеринарната комисия или на Журито на терен взето по директен съвет от
Ветеринарната комисия е крайно и не може да се обжалва.
1.4 Когато ЖТ определи един кон като FTQ трябва да добави причината за това,
която трябва да бъде записана в съответствие с параграфи 3.1 и 3.4 (с) подолу.

2.

Чуждестранен ветеринарен делегат / Главен Ветеринарен делегат
Както е показано в чл 854.3 ако не е назначен за състезанието Чуждестранен
ветеринарен делегат, тази роля ще се изпълнява от Главния ветеринарен делегат

3.

Ветеринарни карти на конете
3.1

3.2

3.3

Индивидуални ветеринарни карти трябва да се издават за всяко състезание
на всеки кон преди първата ( предварителна) ветеринарна проверка на коня
и трябва да бъдат попълвани при всеки следващ ветеринарен преглед.
Ветеринарните карти могат да бъдат на хартиен или електронен носител, при
условие, че се използват само FEI одобрени хартиени/електронни носители и
(ако ОК избира да ползва електронна форма) ОК трябва да уточни това в
програмата на състезанието.
Цялата съответна информация, необходима при ветеринарните прегледи на
конете (виж параграф 9.2) и всякакви други подробности от други
ветеринарни прегледи/проверки или иначе изискуеми
в настоящето
приложение 5 или FEI ветеринарния правилник, трябва да се записват на
ветеринарните карти за всяка комбинация и трябва да бъде на разположение
при всички последващи проверки и прегледи.
Спортистите имат право да видят и копират записа отнасящ се до техните
коне, непосредствено веднага след всяка ветеринарна проверка.
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3.4

3.5
4.

След всяко състезание:
a) подробности за завършената дистанция до най-близкия Vet Gate,
причини за „не-класиране” (метаболитни, неправилна походка или
двете), лечения на мястото на състезанието, препоръки за
хоспитализация, задължителни период(и) на почивка(и) и всякакви
други коментари, необходими за защита на бъдещата безопасност и
благополучие на коня, които Ветеринарната комисия счита за
необходими , трябва да бъдат записани във ветеринарната карта на
коня.
b) Всички ветеринарни карти трябва да бъдат изпратени до
ветеринарния отдел на FEI в електронен формат до 72 часа от края на
състезанието , но копия също така трябва да бъдат пазени от ОК( ако
по време на състезанието се използват хартиени носители, те трябва
да бъдат сканирани или фотографирани или подробностите трябва да
бъдат ръчно въведени в електронни формати, напр. word); и
c) Ветеринарен доклад за състезанието в електронен формат трябва да
бъде изпратен на Ветеринарния отдел на FEI в съответствие с
ветеринарните регулации на FEI и всички други изисквания за
докладване , посочени във Ветеринарните правила на FEI. Този доклад
трябва да включва подробности за всяко нараняване или заболяване,
претърпяно от кон, както и лечението предвидено за това
нараняване/заболяване.
Само Ветеринарната комисия и президента на ЖТ могат да правят вписвания
в официалните ветеринарни картони.

Ветеринарен надзор на състезанието
За да се гарантира, че конете имат достатъчна почивка между пътуванията и
състезанията и да бъде осигурен адекватен ветеринарен надзор преди и след езда
на всички CEI2*, CEI3* и шампионати, по преценка на ветеринарната комисия,
всички коне, участващи в състезанието, трябва да останат в конюшните на
състезанието под ветеринарен надзор (от президента на ветеринарната комисия,
чуждестранния ветеринарен делегат, член на ветеринарната комисия и/или
лекуващ ветеринарен лекар) за (i) минимум осем часа преди първият
(предварителен) ветеринарен преглед (при условие че е публикувано време за
отваряне на конюшните) и (ii) минимум 8 часа след планирания финал на
състезанието. Ако един кон не е завършил всички фази на състезанието,
Президента на ветеринарната комисия, чуждестранния ветеринарен делегат и
президента на ЖТ могат да му разрешат да напусне зоната на състезанието порано.

5.

Ветеринарно обслужване и последващи грижи
5.1 Президентът на ветеринарната комисия или чуждестранният ветеринарен
делегат са длъжни да осигурят подходящи последващи грижи и ветеринарни
услуги, както е посочено във ветеринарните правила на FEI. За шампионатите
трябва да се осигурят на мястото на състезанието подходящи съоръжения за
лечение и спешно лечение на място, а също така трябва да се направи
уговорка с референтен център, към който да се насочват конете за
допълнителен преглед и лечение ако е необходимо. Такива договорености
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6.

трябва да бъдат ясно записани в програмата на състезанието и одобрени от ТД
в сътрудничество с президента на ВК и чуждестранния ВД преди прегледа при
пристигането на конете.
5.2 След първият (предварителен) ветеринарен преглед на конете президента на
ВК и чуждестранния ВД след консултация с ЖТ, може да препоръчат промени
в разпорежданията за лечение, включително в разпределението на членовете
на ВК или в определяне графика им за да бъдат при нужда на разположение за
помощ в зоната за лечение/последваща грижа. Такива разпореждания трябва
да идентифицират Лекуващия(те) ветеринарен(и) лекар(и) и групата на
лекуващите ветеринари трябва да включва Ветеринари, лицензирани да
практикуват ветеринарна медицина в този географски район.
Смърт на кон
6.1 Ако кон почине по каквато и да е причина по време на състезание,
чуждестранния ВД трябва да осигури спазването на процедурите описани във
ветеринарния правилник на FEI
6.2 Ако кон, който е завършил дадено състезание почине по каквато и да е
причина свързана с участието му на това състезание (включително когато
конят получава фатално нараняване или сериозно нараняване, което изисква
пренасочване към определения референтен център) отговорното лице (както
е описано в основния правилник на FEI) и НФ администрираща коня, трябва
да информира ветеринарния отдел на FEI, както се изисква във ветеринарния
правилник на FEI и също така и да се спазват процедурите описани в чл 840 на
правилника по издръжливост и във ветеринарния правилник на FEI.

ЧАСТ В ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ НА КОНЕТЕ
7.

Проверка при пристигане
7.1 Проверката при пристигане трябва да се провежда на всички FEI състезания и
се извършва на определените за това места, както е описано във
ветеринарния правилник на FEI. Чуждестранния ВД (или назначено от него
лице, което трябва да бъде FEI ветеринарен лекар) трябва да провери всички
коне които пристигат на състезанието и да събере паспортите им преди да им
е позволено да влязат в конюшните.
a)
За състезания CEIs, проверката при пристигане може да се дублира с
Първият (предварителен) преглед, но (поради био сигурност) конете не
могат да бъдат настанени в конюшнята преди да бъде извършена
проверката при пристигане.
b)
На CEIOs и шампионати Проверката при пристигане и първият
(предварителен) ветеринарен преглед трябва да бъдат извършвани
отделно и достатъчно разделени във времето за да могат да бъдат
изолирани компрометираните коне и тези които пътуват заедно с тях в
едно превозно средство, докато здравословните въпроси или проблеми
бъдат удовлетворени. ОК трябва да осигури подходящи изолационни
съоръжения за тези цели.
7.2 По време на проверката при пристигане, член на ветеринарната комисия
трябва:
a)
да провери самоличността на коня по неговия FEI паспорт, използвайки
диаграмата и описанието, и (ако е приложимо) номера на микрочипа;
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b)

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
8.

да провери, че конят е ваксиниран срещу грип в съответствие с
Ветеринарните регулации на FEI
c)
да се увери, че всички подробности, отнасящи се до идентификацията
на коня, ваксините и други здравни изисквания са правилно нанесени в
паспорта на коня;
d)
да гарантира, че конят няма никакви клинични признаци на
инфекциозно заболяване. Това може да включва клинична проверка за
оценка на сърдечния ритъм и дихателната честота, телесната
температура и проверка на други клинични параметри; и
e)
да палпира крайниците (сухожилията) и/или тялото само когато има
съмнение за нараняване или заболяване настъпило по време на
транспортирането.
След проверката при пристигане всеки кон, който се счита, че не е в
състояние да се състезава, трябва да бъде докладван на ЖТ преди първият
(предварителен) ветеринарен преглед на конете. Ветеринарната комисия /
Чуждестранния ВД трябва да обсъди въпроса с ЖТ и ЖТ (ако сметне за
необходимо) може да отстрани коня от състезанието преди първия
(предварителен) преглед.
На коне, които не са ваксинирани срещу грип, както се изисква във
ветеринарните регулации на FEI или чийто ваксинации не могат да бъдат
потвърдени (напр. нямат издаден FEI паспорт) трябва да бъде отказан достъп
до конюшните на състезанието и да бъдат настанени в изолационни боксове.
Коне, които имат клинични находки на не-инфекциозни заболявания или
наранявания, трябва да бъдат докладвани на ВК/ Чуждестранния ВД,
възможно най-бързо.
Конете трябва да бъдат настанявани в изолационни боксове, ако показват
някакви клинични признаци на инфекциозно заболяване или са били в
контакт с други коне, които показват клинични признаци на инфекциозно
заболяване. На тези коне трябва да бъде отказано разрешение за влизане в
конюшнята на състезанието и да бъдат настанени в изолационни боксове,
очакващи възстановяване или докато не бъдат предприети алтернативни
мерки.
Всяко съмнение за нарушение на биологичната безопасност трябва да бъде
докладвана на ВК/Чуждестранен ВД.

Ветеринарен преглед
8.1 След ветеринарната проверка при пристигане, всички ветеринарни прегледи
на конете се извършват от ВК и трябва да следват същия формат. Ако има
някакви промени в начина на провеждане на ветеринарните прегледи на
конете, те трябва да бъдат съобщени преди състезанието от ЖТ или
публикувани в програмата на състезанието.
8.2 Първи (предварителен) преглед: Първият (предварителен) преглед на конете
се провежда или в деня преди, или рано в деня, в който стартира първата
обиколка.
8.3 Прегледи на конете на всеки Вет Гейт: Прегледите на конете се провеждат
във ветеринарната зона на Вет Гейта след края на всяка обиколка.
8.4 Задължителна ре-инспекция: ВК след консултация с ЖТ, може да изиска
всички коне, участващи в едно изпитание (или всички коне отговарящи на
определени критерии, виж чл 816.6.5) да бъдат представени за задължителна
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8.5

8.6
8.7

8.8

9.

ре-инспекция на определени Вет Гейтове. Задължителната ре-инспекция се
провежда в последните 15 минути от времето за почивка на комбинацията на
съответния Вет Гейт.
Поискана ре-инспекция: Всеки член на ВК може да поиска от спортиста да
представи коня си за ре-инспекция на всеки Вет Гейт, ако има някакви
съмнения относно коня. Поисканата от ветеринарен лекар ре-инспекция се
провежда в последните 15 минути от времето за почивка на комбинацията на
съответния Вет Гейт.
Последен ветеринарен преглед: Последния ветеринарен преглед се
провежда след като коня пресече финалната линия на състезанието.
Ветеринарен преглед в случаите на видимо кървене:
Ако по време на ветеринарния преглед се вижда кръв по коня, той трябва да
бъде прегледан от панел от трима ветеринарни лекари. Ако панелът установи
че (i) коня има свободно течаща (бликаща) кръв от нараняване или отвор или
(ii) че продължаването на участието му в състезанието по някакъв начин ще
застраши (или рискува да застраши) благосъстоянието на коня, то коня трябва
да бъде определен като FQ. Конят може да продължи участието си в
състезанието ако панелът от ветеринарни лекари установи, че кръвта по коня
не е течаща и че продължавайки участието си в сътезанието няма да
застраши (или не рискува да застраши) благосъстоянието си (например,
когато конят претърпи незначителна драскотина от клон на дърво).
Ветеринарният делегат трябва да докладва всяка видима кръв по коня
(независимо какво е установил панела) във ветеринарния доклад за
състезанието (виж Ветеринарните регулации на FEI), включвайки FEI
регистрационния номер на коня, описание на нараняването, снимки на
нараняването, решението на панела с причините и имената и FEI
регистрационните номера на членовете на панела, прегледали коня.
Други ветеринарни прегледи:
ВК или ЖТ могат да изберат произволно всякакви коне по всяко време, които
да бъдат подложени на ветеринарен преглед по време на състезанието.

Оценки по време на ветеринарните прегледи на коне
9.1

9.2

Отговорност на ветеринарните лекари е да оценяват всеки кон еднакво на
всички прегледи, т.е. да прилагат едни и същи стандарти при оценка на
годността им да продължат в състезанието, като отчитат сърдечната честота,
метаболитния статус, походката и общото състояние до и включително на
финалния преглед на коня.
Оценки за всички прегледи на коня: Ветеринарният лекар, провеждащ
прегледа на коня оценява общото му състояние и метаболитния статус,
вземайки предвид времето за възстановяване на коня (виж чл 816.2).
Оценката включва сърдечен ритъм, характеристика на мукозните мембрани,
време за напълване на капилярите, перисталтика (gut sounds), прогнозен
хидрационен статус (дехидратация) и поведение. Ветеринарните лекари също
така оценяват походката на коня, и преценява всяка болезненост при
палпиране на гърба и областта на опаса, състояние и чувствителност на
мускулите и всякакви незначителни наранявания, включително в устата или
около седлото и областта на опаса. Тези оценки и всякакви други наблюдения
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9.3

отнасящи се до състоянието на коня трябва да бъдат записани във
ветеринарната карта.
Процедура за оценка на сърдечен ритъм (пулс):
a)
Всички оценки на сърдечния ритъм трябва да бъдат направени от член
на Ветеринарната комисия. Сърдечния ритъм е първият параметър,
който се изследва и записва по време на прегледа на коня. Това е важен
критерии за оценката на възстановяването и годността на коня да
продължи в състезанието. Ветеринарният лекар провеждащ прегледа на
коня трябва също така да разполага и с времето за възстановяване на
коня.
b)
Максималните параметри на сърдечния ритъм са посочени в чл 816.6.1
(които подлежат на промяна съгласно чл 816.9). Няма да бъде
позволено да продължат в състезанието коне със сърдечен ритъм повисок от максималните параметри и тяхното състояние се определя като
„не получил квалификация – метаболитно” (FTQ-ME). Всички нарушения
в сърдечния ритъм трябва да бъдат записани във Ветеринарната карта
на коня.
c)
Трябва да се положат всички усилия да се запише правилно сърдечния
ритъм. Ако проверката на сърдечния ритъм се провали поради
движение или възбуда на коня, което прави прегледа невъзможен или
неточен, прегледа се спира и продължава когато конят е успокоен. Ако
спортист, член на екипа или друго Отговорно лице (както е определено
в Общия правилник на FEI) умишлено нарушава прегледа на коня, конят
не минава ветеринарния преглед.
d)
Сърдечния ритъм (пулсът) на коня трябва да се измерва с помощта на
стетоскоп или с одобрена от FEI електронна система за измерване на
сърдечен ритъм. Когато конят е представен за преглед, стетоскопа или
електронния пулсомер трябва да се поставят от лявата страна на
гръдния кош, приблизително на нивото на лакътя. Проверяващият
трябва да определи най-добрата позиция за измерване на сърдечния
ритъм
e)
Стартиране и измерване на времето на оценката на сърдечния ритъм:
(i) Когато се използва стетоскоп, времето за измерване на пулсовата
честота се засича с хронометър. Трябва да се извърши оценка след
15 секунди и след това (ако е необходимо допълнително към
разпоредбите по-долу) на 60 секунди. За да се изчисли сърдечния
ритъм (пулсовата честота) след 15 секунди според параграф (f) (i)
по-долу, броя на ударите изброени за 15 секунди се умножава по
четири. Хронометъра трябва да се включи когато сърдечния ритъм
се чува ясно и броенето започва от следващия удар.
(ii) Когато се използва електронен пулсомер с монитор, мониторът
трябва да показва оценката на пулса на интервали от 15 секунди.
Оценяването започва когато пулсомера направи контакт с гръдния
кош на коня и засече първият удар.
f)
Определяне дали пулсът на коня отговаря на максималните параметри
за пулсова честота:
(i) Ако пулсовата честота е 5 bpm или повече под максималния
параметър за 15 секунден интервал, тогава отчитането може да
бъде записано и измерването да приключи. Въпреки това
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(g)

Ветеринарния лекар може да избере да продължи отброяването за
60 секунди в случай на притеснения относно точността на
измерването.
(Например ако максималния пулс е 64 bpm, измерването може да
бъде спряно след 15 секунди когато i) електронния монитор
показва че пулсът е 59 bpm или по-малко, или ii) Ветеринарния
лекар е преброил 14 удара или по-малко, използвайки стетоскоп,
защото 14 х 4 = 56, докато 15 х 4 = 60)
(ii) Ако сърдечния ритъм (пулсът) е в рамките на 4 bpm, равен на, или
по-висок от максималния параметър след 15 секунден интервал,
измерването трябва да продължи за пълни 60 секунди.
(Например ако максималния пулс е 64 bpm, измерването трябва
да продължи за пълни 60 секунди ако след първите 15 секунди i)
пулса на коня е 60 bpm или по-висок, когато е използван
електронен пулсомер, или ii) Ветеринарния лекар е отброил 15
удара или повече използвайки стетоскоп)
(iii) Ако след 60 секунди пулсът е равен на или по-нисък от
максималния параметър, тогава показанието ще бъде записано и
проверката завършена.
(iv) Ако пулсът е по-висок от максималния параметър за 60 секундно
измерване:
(A) С изключение на последния преглед на коня (където е
позволено само едно представяне,) ако остава достатъчно
време за второ представяне (виж чл 816.6), конят може да бъде
представен втори път за ре-инспекция на сърдечния ритъм
(пулсовата честота). Прилага се същата процедура описана в
параграф (а) – (f) по-горе.
(B) Ако няма оставащо време за повторно измерване на пулса или
коня не успее да отговори на максималния параметър при реинспенкцията или при последния ветеринарен преглед (където е
позволено само едно представяне), тогава трябва да се изпълни
процедура за потвърждение за да се потвърди неуспешната
оценка. За процедурата за потвърждение, коня трябва да бъде
представен на втори ветеринарен лекар веднага след
неуспешното измерване. Ако за неуспешната оценка е бил
използван електронен пулсомер, тогава трябва да се използва
втори електронен пулсомер (или ако няма такъв, стетоскоп).
Ветеринарния лекар измерва пулсовата честота на коня само за
15 секунди. Ако коня се определя като FTQ „неуспял да се
квалифицира”, тогава пулсът му от процедурата за
потвърждение трябва или да се покаже на публиката на
електронен монитор или да се докладва на член на ЖТ. Ако
пулсът на коня по време на процедурата за потвърждение е повисок от максималния параметър, коня се определя като FTQ-ME
неуспял да се квалифицира – метаболитен.
Индекс на сърдечно възстановяване (CRI):
Като част от метаболитната оценка на коня на всеки ветеринарен
преглед се измерва (и записва) Индексът за сърдечно възстановяване.
След като е регистрирана пулсовата честота на коня, следвайки
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процедурата по-горе в параграф 9.3 ветеринарният лекар трябва да
оцени походката му на тръс в коридора на Vet gate. Спортистът / членът
на екипа му трябва да водят коня на тръс 80 м (40м в едната посока и 40
м обратно). Ветеринаря пуска хронометъра като започне тръса и го
спира като изтече една минута и след това измерва пулсът на коня за 60
секунди като използва стетоскоп. Разликата между първия пулс и втория
е Индекса на сърдечното възстановяване (CRI). Докато измерва втория
пулс на коня Ветеринарния лекар преценява също дали има някакви
патологични признаци (например сърдечни шумове или нарушения на
ритъма), които могат да показват че коня е негоден да продължи в
състезанието. Преди да измери втората сърдечна честота, ветеринарния
лекар не трябва да извършва никакви манипулации, които биха могли
да доведат до изкуствено повишаване на пулса на коня (например при
преглед на главата му).
9.4

9.5
9.6

9.7

Дихателна система: Аномалии в честотата и характера на дишането, които
Ветеринарната комисия счита, че са от такова естество, че застрашават
безопасността на коня, ще доведат до определянето му като FTQ (неполучил
квалификация).
Общо състояние и метаболитен статус: Коне в общо лошо състояние или с
необичайно висока температура ще бъдат определяни като FTQ – ME
(неполучил квалификация по метаболитни причини).
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. Неполучил
квалификация поради метаболитен статус, нараняване на меките тъкани или
други причини изискват преглед от панел от трима ветеринари.
Неправилна походка: При всеки преглед на коня по време на изпитанието,
кон с неправилна походка, забелязана чрез оценка на тръс с отпуснат повод в
права посока напред и обратно без предварителна флексия или дълбока
палпация, които могат да причинят болка или заплашат способността на коня
да продължи безопасно състезанието, ще бъде отстраняван от състезанието и
определен като FTQ-GA не получил квалификация – неправилна походка.
Оценяване за неправилна походка:
(a) Прегледа трябва да се извършва на равна твърда повърхност.
(b) Ако след като веднъж е минал на тръс коня и преглеждащия го
ветеринарен лекар постави под въпрос годността на коня да продължи в
състезанието, коня ще бъде представен отново на тръс пред група от трима
лекари, придружени от член на ЖТ.
(c) Всеки от тримата ветеринари може да поиска допълнително минаване на
тръс, преди да гласува, ако пожелае, като по този начин дава на коня и
спортиста нов шанс и ще предаде искането си на члена на журито на терен,
които ще поиска коня да мине отново на тръс.
(d) Ако след три опита походката на коня не може да бъде оценена поради
лошо представяне или неспособност на коня да мине на тръс цялата
дистанция, или коня изглежда че не е в състояние да продължи поради
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неправилна походка, то коня ще бъде определен като не получил
квалификация – неправилна походка ( FTQ-GA)
(e) Всяка необичайна особеност относно походката на коня, трябва да бъде
записана във ветеринарната карта на коня, независимо дали се счита за
основание за определянето му като не получил квалификация или не. Когато
се използват електронни системи за писане във ветеринарните карти трябва
да има възможност за това.
9.8 Болезненост, разкъсвания (ожулвания) и рани: Всички данни за
болезненост, разкъсвания и/или рани в устата, по крайниците и/или тялото,
(включително възпаления под опаса и седлото), трябва да бъдат записани във
ветеринарната карта на коня. Ако участието е или продължаването на
състезанието е вероятно да влоши всяка такава болезненост, разкъсване или
рана или по някакъв начин застрашава (или има риск да застраши)
благосъстоянието на коня, на конят няма да бъде позволено да продължи и
ще бъде определен като – неполучил квалификация – леко нараняване (FTQMI).
9.9 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
(предварителен) преглед, могат да пресекат финала без една или повече
подкови. Ако обаче състоянието на краката на коня или подковите му пречат
на способността му да се състезава безопасно или изглежда че му причиняват
болка , тогава коня ще бъде определен като неполучил квалификация –
неправилна походка (FTQ-GA). Подкови (Equi – boots) и подложки трябва да
бъдат махнати на ветеринарния преглед ако бъде поискано от ветеринарната
комисия.
9.10 Специфични допълнителни процедури при финалния преглед на конете:
(a) Финалната инспекция установява дали коня е още в състояние да
продължи след нормален интервал за почивка още една пълна обиколка.
(b) Оценката трябва да бъде направена по същия начин и да използва
същите критерии както при инспекциите по време на състезанието с
изключение на това, че му е позволено само веднъж да се представи на
ветеринарната комисия и първото минаване на тръс трябва да бъде пред
панел от трима ветеринарни лекари, придружени от член на ЖТ. Които и
да е член на панела може да поиска само още веднъж да вид коня на
тръс преди гласуването.
10. Правила за поведение по време на Ветеринарния преглед на коня
10.1 ЖТ, стюардите и членовете на ветеринарната комисия са отговорни за
налагане на правилата за поведение по време на ветеринарния преглед
на коня.
10.2 Зоните за ветеринарен преглед трябва (доколкото е възможно) да бъдат
спокойни и тихи от уважение към състезателите и конете, които се
намират под стрес от напрежението на състезанието и заради
благосъстоянието на конете.
10.3 Спортисти и други лица, помагащи на спортистите по време на
ветеринарния преглед трябва да спазват правилата за поведение по
време на ветеринарен преглед и да не правят нищо, което би могло да
има негативно влияние върху прегледа на конете или върху всеки кон
намиращ се в зоната за ветеринарен преглед.
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10.4 Конете трябва да се представят за ветеринарен преглед с юздечка или
(съгласно чл 825.2.11) юлар, но без каквато и да е друга амуниция,
включително седло, гамаши маски против насекоми, наочници/визьори
и друга амуниция. Амуницията на коня трябва да бъде свалена в зоната
за възстановяване преди да влезе в зоната за ветеринарен преглед. Ако
е имало някаква локална апликация (багрило или крем) от какъвто и да
е вид върху кожата на коня, Ветеринарната комисия ще поиска тя да
бъде отстранена, преди коня да бъде представен за ветеринарен
преглед (виж чл. 824). Ако коне се представя в зоната за ветеринарен
преглед с амуниция на (различна от юздечка или юлар) или каквато и да
е локална апликация по кожата, която не е била премахната независимо
от инструкциите на ветеринарната комисия, тогава конят не минава на
първото представяне. Времето за влизане в зоната за ветеринарен
преглед ще бъде отменено и от коня ще бъде изискано да напусне Vet
Gate и да бъде представен за втори (последен) ветеринарен преглед (с
изключение на случаите когато няма възможност за второ представяне
при финалния преглед на конете)
10.5 Конете, които се представят за преглед трябва да се придвижват според
инструкциите, директно от входа на зоната за ветеринарен преглед към
определения ветеринарен
лекар на ветеринарния коридор за
трасиране (според инструкциите на стюардите) показвайки постоянно
движение напред. Не бива да се предприемат действия за задържане
на коня или за предотвратяване на постоянното движение напред. Коня
не може да влезе във ветеринарния коридор преди да му е бил снет
пулса и не бива да се представя на тръс преди да бъде поискано от
съответния ветеринарен лекар. В случай на нарушаване на това
изискване, на спортиста ще бъде дадено фиксирано наказание от пет
минути и/или Жълта предупредителна карта
10.6 Няма да се толерира gamesmanship по отношение на забавяне или
намеса в прегледа на коня. От време на навреме FEI ще осигурява
списък с поведения, които са специално забранени по време на
ветеринарния преглед на конете. Забраненото поведение във връзка с
измерването на пулса на коня включва коленичене пред коня, дърпане
на главата на коня надолу, хранене на коня или по някакъв начин
докосване на коня, в опит да се повлияе върху резултата от измерването
на пулса. Забраненото поведение във връзка с представянето на коня за
оценка на походката включва неоснователно ограничаване на
движението на главата на коня и/или насърчаване на коня за тръс
(различно от разрешеното в чл 822.5.3). Повтарящото се неправилно
представяне на коня за оценка на походката, може да доведе до
определянето на коня като неполучил квалификация (FTQ) както е
посочено в параграф 9.7(d)) по-горе. Свиркането или каквото и да е
друго поведение в зоната на ветеринарен преглед, насърчаващо
уринирането на коня е забранено.
10.7 Неспазването на правилата за поведение по време на ветеринарния
преглед или списъка със забранено поведение, осигурен от FEI, може
(като допълнение към всяко специфично наказание описано в този
параграф 10) да доведе до дисквалификация или друго дисциплинарно
наказание и/или други такива мерки, които ЖТ и стюардите считат за
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подходящи в случая. Съдийското жури и стюардите имат широка
свобода на действие, за да определят кои стъпки са подходящи във
връзка с неправомерно поведение по време на ветеринарния преглед
на конете.
ЧАСТ C: ВЕТЕРИНАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ
Виж глава V( Ветеринарно лечение) във ветеринарните регулации на FEI за
подробности относно разрешените/забранените ветеринарни лечения по време на
състезание.
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Приложение 6 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ
ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Таблицата по-долу описва изискванията за назначаването на длъжностни лица на състезания, включвайки (i) минимален брой
длъжностни лица, които се изискват (и всякакви допълнителни длъжностни лица, които се изискват според броя на заявените
участници), (ii) изискваното ниво на квалификация на тези длъжностни лица (т.е. минимално ниво) и (iii) кой е отговорен за
назначаването на длъжностните лица. Ако офисът на FEI е отговорен за назначаването на което и да е длъжностно лице, той може да се
консултира с техническата комисия по издръжливост на FEI и/или Организационния комитет. За целите на настоящето приложение 6,
освен ако не е посочено друго, състезанията CEIOs трябва да отговарят на изискванията, приложими за състезания CEI от същото ниво.
За CEI с 20 или по-малко заявени участници, FEI ще се консултират с ОК за назначаване на длъжностни лица. За CEI с повече от 20
участника длъжностните лица ще бъдат назначавани в съответствие с таблиците по-долу:
Технически делегати:
WEG/Световни шампионати

Мин. ниво
4

Технически делегат
брой
1 (1*)

Назначаване
FEI Headquarters
FEI Headquarters

Регионални игри/Континентални шампионати; Шампионати за мъже,
юноши/млади ездачи или млади коне
Регионални шампионати
CEI3*

4

1(1*)

3
3

1
1

ОК, одобрени от FEI
FEI Headquarters

CEI2*
CEI1*

3
3

1
1

ОК, одобрени от FEI
ОК, одобрени от FEI

(1*) ТД трябва да бъде Чуждестранен, в съотвествие с чл 848.4
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Стюарди:
Шеф Стюард
брой
Назначаване

Мин.
ниво
4

WEG/Световни шампионати

Стюарди

Стюарди
брой

Мин. ниво

Назначаване

1

FEI Headquarters

2

1 на 15 заявки

Регионални игри/Континентални
шампионати; Шампионати за мъже,
юноши/млади ездачи или млади коне
Регионални шампионати
CEI3*

4

1

FEI Headquarters

2

1 на 15 заявки

3
3

1
1

ОК, одобрени от FEI
FEI Headquarters

Нац или по-високо
Нац или по-високо

1 на 20 заявки
1 на 20 заявки

CEI2*
CEI1*

3
3

1
1

ОК, одобрени от FEI
ОК, одобрени от FEI

Нац или по-високо
Нац или по-високо

1 на 20 заявки
1 на 20 заявки

Жури на терен:

Жури на терен

Президент 2*
Мин.
ниво
4

брой

Назначаване

1

Регионални игри/Континентални
шампионати; Шампионати за
мъже, юноши/млади ездачи или
млади коне
Регионални шампионати

4

ОК, одобрени от FEI

Чуждестранен съдия

Членове

брой

Назначаване

Мин. ниво

брой

Назначаване

Доп. членове

FEI Headquarters

Мин.
ниво
4

1

FEI Headquarters

3

3

FEI Headquarters

1 на 30 заявки

1

FEI Headquarters

4

1

FEI Headquarters

3

2

FEI Headquarters

1 на 30 заявки

3

1
1

CEI2*

3

1

CEI1*

3

1

ОК, одобрени от
FEI
ОК, одобрени от
FEI
ОК, одобрени от
FEI
ОК, одобрени от

1 на 30 заявки

3

Нац или повисоко
ОК, одобрени
от FEI
Нац или повисоко
Нац или по-

1

CEI3*

ОК, одобрени от
FEI
ОК, одобрени от
FEI
ОК, одобрени от
FEI
ОК, одобрени от

WEG/Световни шампионати

Не се изисква
3

1

FEI Headquarters

1
1
1

1 на 30 заявки
1 на 30 заявки
1 на 30 заявки
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FEI

Ветеринарна комисия:

високо

Ветеринарна комисия

Президент 4*

Чуждестранен Вет. Делегат

Мин.
ниво
4

брой

Назначаване

брой

Назначаване

FEI Headquarters

Мин.
ниво
4

1

1

FEI
Headquarters

Регионални игри/Континентални
шампионати; Шампионати за мъже,
юноши/млади ездачи или млади коне
Регионални шампионати

4

1

FEI Headquarters

4

1

FEI
Headquarters

3

1

CEI3*

3

1

ОК, одобрени от
FEI
FEI Headquarters

CEI2*

3

1

ОК, одобрени от
FEI

CEI1*

3

1

ОК, одобрени от
FEI

WEG/Световни шампионати

Лекуващи ветеринарни лекари:

FEI

Не се изисква
4

1
2

FEI Headquaters
1

Не се изисква

Президент

ОК, трябва
одобрение от
FEI

Членове

Мин. ниво

брой

Назначаване

Доп. членове

4

3

FEI
Headquarters

1 на 15 заявки

4

3

FEI
Headquarters

1 на 15 заявки

PTV

2

1 на 20 заявки

ОК, одобрени
от FEI
ОК, одобрени
от FEI

1

ОК, одобрени
от FEI
ОК, одобрени
от FEI
ОК, одобрени
от FEI

PTV

2

ОК, одобрени
от FEI

1 на 20 заявки

1

1 на 20 заявки
1 на 20 заявки

Комисия на лекуващите ветеринарни лекари

Мин. ниво

брой

Назначаване

WEG/Световни шампионати

4

1

Регионални игри/Континентални
шампионати; Шампионати за мъже,
юноши/млади ездачи или млади коне
Регионални шампионати
CEI3*
CEI2*

4
2
4
3

Членове

брой

Назначаване

FEI Headquarters

Мин.
ниво
4

Доп. членове

1

FEI Headquarters

1 на 20 заявки

1

FEI Headquarters

4

1

FEI Headquarters

1 на 20 заявки

1
1
1

ОК, одобрени от FEI
ОК, одобрени от FEI
ОК, одобрени от FEI

PTV

N/A

ОК, одобрени от FEI
ОК, одобрени от FEI
ОК, одобрени от FEI

1 на 50 заявки
1 на 30 заявки
1 на 50 заявки
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CEI1*

2

1

ОК, одобрени от FEI

ОК, одобрени от FEI

1 на 50 заявки
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Приложение 7 ПРЕГЛЕД СЛЕД ТРЕТО (ИЛИ СЛЕДВАЩО)
FTQ-GA

1.

2.

Освен таблицата в член 839.2.1, след като кон не успее да получи квалификация за
неправилна походка (FTQ-GA) за трети пореден (или последващ) път в рамките на една
година, следва да се приложи следната процедура, преди конят да се върне в
състезание за осигуряване на правилното възстановяване на коня, преди да се състезава
отново:
Уведомление:
1.1
Конят трябва да бъде отбелязан в базата данни на FEI като неполучил
квалификация за неправилна походка три последователни (или повече)
пъти през период от една година.
1.2
Ако спортист възнамерява да язди кон, който е имал три
последователни (или повече) неуспеха да се класира за неправилна
походка през период от една година, този спортист (или треньорът)
трябва да уведоми отдела за издръжливост на FEI за следващото
състезание на коня поне четири седмици преди следващото състезание
на коня.
1.3
Отделът за издръжливост на FEI ще информира ветеринарния отдел на
FEI за състоянието на коня и ще поиска той да организира изследването
на коня в съответствие с настоящото приложение 7. Отделът за
издръжливост на FEI ще информира също така президента на ЖТ за
статуса на коня и допълнителния преглед.
1.4
Ветеринарният отдел на FEI ще информира Чуждестранния ветеринарен
делегат и Ветеринарна Комисия за състоянието на коня и необходимия
допълнителен преглед.
Процедура на преглед:
2.1
Преди първият (предварителен) ветеринарен преглед, панел от трима
ветеринари (включително Президента на ветеринарната комисия,
Чуждестранния ветеринарен делегат и член на ветеринарната комисия)
трябва да извърши подробен преглед, за да установи дали конят е
подходящ да се състезава.
2.2
Изпитът трябва да се състои от, но не се ограничава до:
а) Ходене и тръс по права линия;
(б) Ходете и тръс и в двете посоки в кръг; и
в) Палпация на съответните тъкани.
2.3
Панелът от ветеринарит трябва да уведомява журито за резултатите от
прегледа (в съответствие с ветеринарните правила на FEI). Журито на
терен трябва да реши дали Конят е годен или не, за да продължи към
първият (предварителен) преглед.
2.4
По време на състезанието Ветеринарната комисия трябва да следи
отблизо коня.
2.5
Ако конят премине финалния ветеринарен преглед, отделът за
издръжливост на FEI ще премахне обозначението от профила на коня в
базата данни на FEI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ДИАГРАМИ НА НАОЧНИЦИ И ПАРЧЕТА
ОВЧА КОЖА НА БУЗИТЕ
По-долу ще намерите илюстрации на позволени/забранени наочници и парчета овча
кожа на бузите, както е описано в чл. 825.2.7, 825.2.8 и 825.3.7
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