Lisa FEI Kestvusratsutamisreeglitele 2013
Notes for Guidance
Art 804.2.4
Erilised asjaolud: on sellised, mis kerkivad esile lühikese aja jooksul ja mille puhul on mõistlik ette näha,
et nad tekitavad ülemäärast ja ebaausat riski sportlastele ja /või hobustele võistluse läbiviimise ajal.
Näited ja käitusmisjuhendid tuuakse ära Endurance Notes for Guidance-s.
Notes for Guidance:
Kõige tõenäolisemalt oleks sellised asjaolud seotud ilmastiku tingimustega võistluspäeval.
Äikesevihm ja üleujutus on kaks peamist põhjust, mille puhul võivad ametnikud võtta vastu
otsuse peatada võistlus või muuta seda lühemaks.
Tuleb kaaluda, kuidas käsitleda osavõtnute tulemuste klassifikatsiooni.

Art 804.3.4
Katastroofilised juhused ja asjaolud: Sellised, mis kerkivad esile ootamatult ja on ohtlikud sportlastele
ja/või hobustele ning mida ei saa vältida raja muutmisega, ajakava muutmise ega võistluse edasi
lükkamisega.
Näited ja käitusmisjuhendis tuuakse ära Endurance Notes for Guidance-s.
Notes for Guidance:
Tavaliselt on sellisteks asjaoludeks tugevad tormid või üleujutused. Ametnike ainus
toimimisviis sellisel puhul on võistluse ärajätmine. Tegevuse üle otsustamiseks on tark
hankida informatsiooni spetsialistidelt- kohalikult võimult, politseilt ja lähimast ilmajaamast.

Art 806.1
Kuna ajavõtt on võistlustel niivõrd suure kaaluga, peab korralduskomitee kindlustama, et iga sportlase
stardi ja finiši aeg igas faasis on korrektselt fikseeritud ja üles märgitud vastavalt kvalifitseeritud isiku
poolt, kasutades sünkroniseeritud ajavõtu meetodit.
Notes for Guidance:
Praegu on levinud praktika, kus korraldajad kasutavad elektroonilist ajavõtusüsteemi. FEI
soovitab, et 3* võistlustel oleks alati kasutusel elektrooniline ajavõtusüsteem. Kui siiski
elektroonilist süsteemi ei ole ja isegi kui on, peaks olema veel ka teine, tagavarasüsteem
paberkandjal või teine elektrooniline ajavõtusüsteem.

Art 806.2
Igale sportlasele väljastatakse igas faasis ajakaart või selle vastuvõetav ja usaldusväärne alternatiiv.
Notes for Guidance:
Need kaardid võivad olla kas paberkaardid või “slash card” tüüpi. Sellised “slash card”-id
peavd võimaldama sportlasel juurdepääsu tema ajavõtu salvestisele vet gate-s.

Art 806.5
Kohustuslikes puhkepeatustes peab kasutama VeterinaarVäravate süsteemi
Notes for Guidance:
Detailne Vet Gate süsteem on ära toodud FEI Veterinary Regulation-is.
Vet Gate süsteem peab olema ühesuunaline stardist finišini ja peab olema korraldatud nii, et
hobused ei peaks viivitama enne veterinaaridele esitlemist, kui nad on esitlusele tulnud.
Vet värava protokolli (nagu on FEI poolt ära toodud ja aeg-ajalt uuendatud) peab järgima ja kasutama, et lõplikult
kujundada vet kontrolli ala koos väravatega.

Art 807.6.4
Lubatud abi. Võistluse juhend peab olema iga võistluse jaoks määrav.
Notes for Guidance:
Viimasel ajal on suurenenud keskkonna kaitsmise nõue kestvusratsutamisvõistlustel.
Seega peab korralduskomitee koos FEI-ga juhendis ära tooma, mis on ja mis ei ole lubatud
hooldamise tingimustes.
See sisaldab: kohad, kus võib hooldada, kas on piiranguid autode arvus ja hooldetiimide hulgas, millel on
juurdepääs hoolduspunktidele.

Art 807.7.4
Sõidukitega ees, järel või koos sõitmine mõnel rajaosal või külgnev juurdepääsutee.
(notwithstanding art. 807.6.1). FEI Endurance Rules 2013 Notes for Guidance.
Notes for Guidance:
The FEI Endurance Rules 2013 sisaldab nõuet, et teatud võistlustel oleks rajameister. Kõigil
teistel võistlustel võib selle kohustuse täitaTehniline Delegaat. Kui rajal või ringil on lubatud,
et autode liikumiseks mõeldud tee külgneb hobuste rajaga, tuleb arvestada potentsiaalse
vigastuse riskiga hobustele ja ratsanikele või potentsiaalse terviseriskiga, mis on
põhjustatud tolmu, liiva või heitgaaside poolt. Seetõttu peab rajameister või tehniline
delegaat takistama autodel selliste külgnevate teede kasutamist, kui nad leiavad, et nende
kasutamisega kaasneb oht või risk.

Art 808.2
Kestvusratsutamisvõistluse juhendi spetsiifika.
Notes for Guidance:
FEI Üldregulatsioon loetleb konkreetsed katkestamise/ärajätmise ? kuupäevad FEI juhendite
heaks kiitmiseks ja esitamiseks.
Edasi määrab see lõpliku kuupäeva, mil võib teha muutusi kinnitatud juhendis, kaasa arvatud võistluse kuupäeva
muutmine.

Article 816
KVALIFITSEERUMISE PROTSEDUUR & VÕIMEKUSE SERTIFIKAADID (kvalifikatsiooni
tingimused).
Notes for Guidance:
Kvalifikatsiooni sertifikaadid iga meistrivõistluse jaoks saab alla laadida FEI koduleheküljelt.
On kahte tüüpi tingimused – standart ja eliit.
Sertifikaadis pealvad olema ära toodud kõik detailid, et FEI saaks kontrollida, kas sportlane/
hobne on täitnud kõik nõutud/avaldatud kriteeriumid.
Kuigi FEI teeb kõik, mis võimalik, tagamaks nõudmiste täitmise tagamist Rahvusliku Föderatsiooni poolt, kes on
allkirjastanud sertifikaadi ja sinna templi löönud (see peab olema tehtud nimelise ülesandmise ajaks), jääb
Rahvuslikule Föderatsioonile vastutus kindlustada, et sportlane ja hobune on korrektselt kvalifitseerunud, et saaks
ta nimeliselt üles anda.
Novice kvalifikatsioon:
Iga sportlane/hobune, kes on alustanud Rahvusliku kvalifikatsiooni protseduuri enne
31.dets.2012 võib täita kvalifikatsiooni vanade reeglite järgi, kuid peab seda tegema 24 kuu
jooksul alates nende esimesest kvalifikatsioonisõidust.

Kõik sportlased/hobused, kes alustavad kvalifikatsioonidega peale 1. jaanuari 2013 peavad
järgima uusi reegleid.

Art 821.2.3
See nimekiri ei ole mõeldud olema ammendav ja Kohtunike kogu ning Stewardite hea kohtumõistmine
on kõige püham. (Vt. See Endurance Notes for Guidance)
Notes for Guidance:
Kõik katsed venitada hobuse pulsi mõõtmist peale Vet Väravas esitlusele tulekut võivad
tuua ajalise karistuse. Selline ajatrahv lisatakse puhkuse ajale ja seeläbi lükatakse edasi
kombinatsiooni starti järgmisele ringile.
Puhkuse ajale lisatud trahviaeg peab olema võimalikult lähedane võimalikule esitluses
venitatud ajale.
Vastutus hobuse võimalikult kiire esitlemise eest pulsi mõõtmisele lasub ainult inimesel, kes
on hobusega kaasas.
Kohtunike Kogu peab nõudma Vetrinaaride Paneeli liikmel võtta koheselt ette selle hobuse pulsi mõõtmine, kes
Kohtunike Kogu meelest meelega väldib õigeaegset hobuse esitlemist veterinaarile.

Art 822.6
Best Condition auhinna määramiseks tuleb kasutada Endurance Notes for Guidance’s toodud
protseduuri.
Kõik Best Condition auhinnale esitatud jäävad medikamentoosse kontrolli subjektideks.
Notes for Guidance:
Hobused, kes on esitatud BC auhinnale, kuid hinnatakse paneeli poolt jätkuvalt lonkavateks,
traavi mitte sooritada suutvateks kas impulsi puudumise või väsimuse tõttu, või kui
ainevahetuslikud näitajad viitavad ainevahetuslikule ohustatusele, elimineeritakse
võistluselt.
Võistlust hinnatakse tavaliselt võistluspäeval. Kohtunike poolt auhinna määramiseks
kasutatavate kriteeriumide detailid peavad olema teatavaks tehtud enne hindamise algust.
BC hindamine (lae alla FEI web site – www.fei.org) on jagatud 4 võrdsete punktidega osaks (100
punkti iga osa).
Esimene osa annab punkte vastavalt hobuse positsioonile võrreldes finišis esimeseks tulnud hobusega.
Osa 2 jagab punkte taastumisaja eest igas faasis v.a. finiš. Taastumisaeg on aeg, mis jääb ratsaniku
faasi finišeerimise aja ja vet kontrolli esitlemise vahele. Hobune peab kontrolli edukalt läbima.

Osa 3 salvestab traditsioonilise veterinaarkontrolli tulemuse järgnevalt:
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Osa 4 on valikuline neis riikides, kus normaalsel BC hindamisel kasutatakse kaalu.
See tulemus saadakse lahutades ratsaniku kaalu kõige raskema BC ratsaniku kaalust. Keskmine
saadakse lahutades selle 100st. Konkursi võitja on hobune, kelle punktisumma on kõrgeim 4. osa
punktisumma lisamise järel.
Art 825.4.12
Kõikidel CEI 1*, 2* ja 3* võistlustel võib FEI anda vabastuse Art.149.10 punktidest, kui on
saanud taotluse Rahvuslikult Föderatsioonilt ja kui on täidetud tingimused, mis on toodud
ära FEI Endurance Notes for Guidance-s.
Notes for Guidance:
FEI üldregulatsioon nõuab, et ametnikud, kes täidavad ametikohustusi FEI võistlusel ei
tohiks olla ametis rahvuslikel võistlustel.
Samamoodi nõuab FEI Endurance Rules selgelt, et kombinatsioonid ei või võtta osa FEI
võistlusest selleks, et sõita kaasa või teha tempot teisele kombinatsioonile, kes osaleb teisel
võistlusel.
FEI otsustab, kas ta kiidab heaks kombineeritud “Rahvusliku” ja “Rahvusvahelise” võistluse,
kui on selleks taotlus esitatud ja seejärel annab nõu Tehnilisele Delagaadile ja Kohtunike
Kogu Presidedile, kui selline nõusoleks on antud.
Tehniline Delegaat ja Kohtunike Kogu President on kohustatud tagama, et FEI võistluse
ametnikud saavad täita täielikult oma tööülesandeid, samal ajal jälgides rahvuslikku
võistlust. Nad peavad ka tagama, et võistluse ajastus/ajakava oleks selline, mis taksitaks
Rahvuslikel kombinatsioonidel Rahvusvaheliste kombinatsioonide igasugust abistamist, olgu
see seotud tempo kiirendamisega või ükskõik millise muu abistamisega, mida võib lugeda
Rahvusvahelisele kombinatsioonile ebaausa eelise tekitamiseks.

Ametnike nimetamine ja edutamine:
Järgnevad kriteeriumid toimivad nende isikute suhtes, kes soovivad saada FEI Kestvusratsutamise
ametnikeks või saada edutatud kõrgemale tasemele. On toodud ära ka detailid, mis võimaldavad
säilitada saavutatud taset. Aeg-ajalt uuendab/muudab FEI neid kriteeriume vastavalt vajadusele FEI
Kestvusratsutamise Tehnilise ja Veterinaarkomitee soovitusel. Selliseid muudatusi tehakse ainult peale
Ratsaliitudega konsulteerimist ja esitatakse FEI Peaassambleele informatsiooniks enne igasugust sellise
kriteeriumi muutmist.
Kohtunikud
2* FEI ametnikuks nimetamiseks peab kandidaat:
Olema olnud Kohtunike Kogu või Apellatsioonikomitee liige CEI-l või Kohtunike Kogu
President Rahvuslikel võistlustel praeguse või eelneva aasta jooksul.
Rääkima ühte kahest ametlikust keelest.
Olema kvalifitseerunud FEI kursusel Rahvusvahelistele Kohtunike Kandidaatidele “FEI
Level I Course for Endurance Judges”.
Peab olema nimetatud FEI rahvusvaheliseks Kohtuniku Kandidaadiks.
Olnud Organiseerimiskomitee liige või Ülem-Stewardi Kandidaat või Ülem-Steward kahel
võistlusel, eelistatavalt rahvusvahelisel.
Olema eelistatavalt vanuses alla 60 aasta.
Edutamiseks 3* ametnikuks peab FEI Kestvusratsutamise Kohtunik olema:
Olnud Kohtunike Kogu liige minimaalselt kolmel CEI 1* või 2* võistlusel kaheaastase
perioodi vältel.
Tegutsenud Kohtunike Kogu Presidendina CEI 1* võistlusel käesoleva või või eelneva
aasta jooksul.
Kvalifitseerunud FEI kursusel Rahvusvahelistele Kohtunike Kandidaatidele “FEI Level II
Course for Endurance Judges”.
Olnud 2* Kohtunik minimaalselt kaks aastat või kaks täishooaega.
Edutamiseks 4* ametnikuks peab FEI Kestvusratsutamise Kohtunik olema:
Olnud Kohtunike Kogu liige minimaalselt kolmel 3* CEI võistlusel kahe aasta jooksul.
Tegutsenud Kohtunike Kogu Presidendina CEI 2* võistlusel käesoleva või eelneva aasta
jooksul.
Osalenud tase 2 II (3*4*) kursusel viimase 12 kuu jooksul.
Kõik ametnikud, pärast kvalifikeerumist eespool märgitud kriteeriumi järgi peavad
osalema kursusel, mis on vastav nende staatusele vähemalt iga 3 aasta järel (2* - Level I /
3* and 4* - Level II). Kuna meie spordialal on viimastel aastatel palju muutusi, on see
nõudmine kohustuslik ohutuse ja heaolu huvides. Igaüks, kes ei ole osalenud kursustel
kokkulepitud aja sees saab hoiatuse, mis nõuab selle kohustuse täitmist teatud aja jooksul
või ta langeb reitingus/langeb FEI nimekirjast välja.

Tehnilised Delegaadid
2* Tehniliseks Delegaadiks nimetamiseks peab kandidaat:
Olema tegutsenud Tehnlise Delegaadina või võrdväärsel positsioonil Rahvuslikul
Võistlusel käesoleval või eelnenud aastal.
Rääkima ühte kahest ametlikust keelest.
Omama FEI Rahvusvahelise Kestvusratsutamise Kohtuniku staatust.
Olema kvalifitseeritud FEI kursusel Tehnilistele Delegaatidele – tase 1 (2*).
Olema eelistatult alla 60 aasta vana.
Edutamiseks 3* staatusele peab FEI 2* Tehniline Delegaat olema:
Olnud FEI 2* Tehniline Delegaat minimaalselt 3 CEI võistlusel, 1* tasemel (ükskõik
millise) kahe aastase perioodi vältel.
Olema kvalifitseeritud FEI kursusel Tehnilistele Delegaatidele – tase 2 (3* 4*).
Olnud 2* Tehniline Delegaat minimaalselt kaks aastat võik kaks täishooaega.
Edutamiseks 4* staatusele peab FEI 3* Tehniline Delegaat olema:
Olnud FEI Tehniline Delegaat minimaalselt 3 CEI võistlusel, (2* või kõrgemal tasemel),
millest üks peab olema 3* (ükskõik millise) kahe aastase perioodi vältel.
Olema osalenud tase 2 (3*4*) täienduskursusel eelnenud 12 kuu sees.
Olnud 3* Tehniline Delegaat minimaalselt kaks aastat või kaks täishooaega.
Kõik ametnikud, pärast kvalifitseerumist eespool märgitud kriteeriumi järgi peavad
osalema kursusel, mis on vastav nende staatusele vähemalt iga 4 aasta järel. Kuna meie
spordialal on viimastel aastatel palju muutusi, on see nõudmine kohustuslik ohutuse ja
heaolu huvides. Igaüks, kes ei ole osalenud kursustel kokkulepitud aja sees saab hoiatuse,
mis nõuab selle kohustuse täitmist teatud aja jooksul või ta langeb reitingus/langeb FEI
nimekirjast välja.
Veterinaarid
Saamaks 2* FEI Veterinaariks peab kandidaat:
Olema olnud Veterinaarkomisjoni liige 10-l FEI või Rahvuslikul võistlusel.
Rääkima ühte kahest ametlikust keelest.
Olema läbinud FEI kursused Ravusvahelistele Veterinaaridele käesoleva või eelnenud
aasta jooksul.
Olema eelistatavalt alla 60 aasta vana.
Edutamine 3* FEI Veterinaariks
2* Veterinaari edutamiseks 3* Veterinaariks peab:
Olema olnud vähemalt 2* Vet Komisjoni liige vähemalt 4-l CEI 1* või 2* võistlusel 2
aastasel perioodil.
Olnud 2* Veterinaari minimaalselt kaks kalendriaastat või kaks täishooaega.
Läbinud FEI kursuse FEI Rahvusvahelistele FEI veterinaaridele käesoleva või eelnenud
aasta jooksul.

Edutamine 4* FEI Veterinaariks
3* Veterinaari edutamiseks 4* Kestvusratsutamise Veterinaariks peab:
Peab olema Vet Komisjoni President või Välismaa Delegaat minimaalselt kahel CEI
võistlusel 3* tasemel, kolmeaastase perioodi vältel.
Olnud 3* FEI Vet Komisjoni liige minimaalselt kolmel CEI võistlusel, 3* tasemel,
kolmeaastase perioodi vältel.
Osalenud vähemalt ühel jätkukoolituse seminaril/konverentsil, mis on teemal Equine
Sports Medicine and/or Exercise Physiology, või võrdväärsel FEI kursusel viimase kolme
aasta jooksul.
Olnud 3* Veterinaar vähemalt kolm kalendriaastat või kolm täishooaega.
Kõik FEI Veterinaarid, peale kvalifitseerumist ülaltoodud kriteeriumide järgi, peavad
töötama ametnikuna vähemalt neljal FEI võistlusel ja osalema kursusel vastavalt oma
tasemele (s.t. kursus, mis on nõutud vastava tähe tasemele edutamiseks) iga kahe aasta
järel. Kuna meie spordialal on viimastel aastatel palju muutusi, on see nõudmine
kohustuslik ohutuse ja heaolu huvides. Eeldatakse, et kõik veterinaarid hoiavad end kursis
reeglite muutumisega, protokollidega ja keelustatud/keelatud ainetega. Kõik, kes ei ole
ametnikena võistlustel/ei osale kursustel kokkulepitud aja raamides saavad hoiatuse
kohustusega täita nõudmine etteantud aja jooksul või ta langeb reitingus/langeb FEI
nimekirjast välja.
Kestvusratsutamise raviv Veterinaar
Et saada edutatuks 2* FEI Ravivaks Veterinaariks peab kandidaat:
Täitma Sertifikaadi/Registreerimise nõuded praktiseerivatele veterinaaridele.
Olema praktiseerinud hobuste veterinaarmeditsiini minimaalselt 2 aastat.
Registreerimine
Kliiniline tegevus hobuste veterinaarpraksises ei tohi olla väiksem, kui 25% kogu
praeguses kliinilisest praksisest.
Olnud Veterinaarkomisjoni liige kolmel FEI või Rahvuslikul võistlusel ja Raviv Veterinaar
5-l FEI või Rahvuslikul võistlusel, millest 2 peavad olema 3* või CEN vastav, Raviva
Veterinaari assistendina.
Rääkima ühte kahest ametlikust keelest.
Läbinud FEI Rahvusvahelise Kestvusratsutamise Veterinaaride kursuse.
Olema eelistatult alla 60.a.
3* FEI Kestvusratsutamise Ravivaks Veterinaariks edutamiseks peab:
Olema 2* Raviv Veterinaar minimaalselt 4 võistlusel 1* või 2* tasemel kahe aasta
jooksul.
Olema olnud 2* Raviv Veterinaat minimaalselt kaks kalendriaastat või kaks täishooaega.
Läbinud edasijõudnute kursuse võistlushobuste haigustest, eriti kestvushobuste ravist,
mis on heaks kiidetud FEI kestvusratsutamise poolt.
Tehnilene Komitee esitab Kestvusratsutamise Tehnilisele KOmiteele CV kahe soovitajaga
näidates kokkupuudet ja oskusi Kestvushobuse haiguse ravis.

4* FEI Kestvusratsutamise Ravivaks Veterinaariks edutamiseks peab olema:
Olnud Raviv Veterinaar minimaalselt kahel võistlusel 2* tasemel, kolmeaastase perioodi
vältel.
Olnud 3* Raviv Veterinaar minimaalselt 3 võistlusel 3* tasemel kolmeaastase perioodi
vältel.
Osalenud vähemalt ühel Täienduskoolituse seminaril/konverentsil teemal Equine Sports
Medicine and/or Exercise Physiology ,mille on heaks kiitnud FEI, kolme aasta jooksul.

