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FEI GENEL YÖNETMELİĞİ
Genel Yönetmeliğin bu basımının yayınlanma tarihi itibariyle, aynı konu ile ilgili
olarak bu tarihten önce düzenlenmiş olan tüm diğer metinler (önceki basımlar,
resmi tutanaklar veya Bültenler, tüm memorandumlar) artık geçersiz hale gelmiş
bulunmaktadır.
KISALTMALARIN LİSTESİ
CA

Atlı Araba Sürme Yarışması

CAS

Spor Tahkim Mahkemesi

CC

Üç Günlük Yarışma

CCh

Yıldızlar Yarışması

CD

At Terbiyesi Yarışması

CE

Atlı Dayanıklılık Yarışması

CH

Konkur Hipik – birden fazla Disiplinde Müsabakaları içeren bir Yarışma

CI

Uluslararası Yarışma

CIC

Uluslararası Bir Günlük Yarışma

CIM

Küçük Çapta Uluslararası Yarışma

CIO

Resmi Uluslararası Yarışma

CN

Ulusal Yarışma

CPE

Engelliler için Binicilik Yarışması

CR

Reining Yarışması

CS

Engel Atlama Yarışması

CV

Voltij Yarışması

EADCM Yönetmeliği Atlar için Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaç Yönetmeliği
EU

Avrupa Birliği

FEI

Uluslararası Binicilik Federasyonu

GY

Genel Yönetmelik

UF

Uluslararası Federasyon

UOK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi

UPK

Uluslararası Paralimpik Komitesi

J

Gençler (örn. CCI-J)

N.AM Kuzey Amerikan
UOK

Ulusal Olimpiyat Komitesi

OK

Organizasyon Komitesi

M

Dünya (örn. CH-M)

P

Pony binicileri (örn. CDN-P)

V

Veteran Biniciler

VY

Veteriner Yönetmeliği

Y

Genç Yetişkinler (örn. CSIO-Y)

W

Dünya Kupası (örn. CDI-W, CSI-W)

Not: Tüm fiziksel kişiler ile ilgili olarak kullanılan eril kelimeler (örneğin Sporcu,
At Sahibi, Hakem, Teknik Delege, Görevli, Ekip Şefi gibi isimler veya kendisi,
kendileri veya onlar gibi sıfatlar), aksini gerektiren özel bir hüküm olmadıkça,
aynı zamanda dişili de kapsayacak şekilde anlaşılacaktır.
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GENEL YÖNETMELİK
GİRİŞ
Madde 100 – Genel Yönetmelik ve Spor Kuralları
1. Genel yönetmelik (GY), faklı Ulusal Federasyonlardan (UF) ferdi yarışmacıların ve yarışmacı takımlarının adil ve eşit koşullar altında birbirleri ile
yarışabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir. Atların iyiliği her şeyden önce gelir.
2. GY ve Spor Kuralları UF’ler tarafından veya Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) tarafından veya adına düzenlenen tüm Uluslararası Binicilik
Yarışmaları için geçerlidir.
3. GY Genel Kurulun yetkisi ile yayınlanmaktadır.
4. Spor Kuralları Seriler için Spor Kuralları Genel Kurulunun yetkisi ile; ve Olimpiyat Oyunlarında Binicilik Yarışmaları için Olimpiyat Yönetmeliği ve
Özürlüler Olimpiyatında Binicilik Yarışmaları için Özürlüler Yönetmeliği Büronun yetkisi ile yayınlanır.
5. İlave bir FEI disiplini olarak Genel kurula önerilebilmesi ve işbu GY kapsamında yönlendirilebilmesi için, bir disiplinin en azından dört coğrafi
grupta asgari otuz UF tarafından, asgari on bin yarışmacının katılımı ile icra ediliyor olması gereklidir. Bu disiplin aynı zamanda ileri bir eğitim
seviyesinde binici ve at arasında gerçek bir işbirliğini gerektirmeli, klasik binicilik fikirlerine saygı göstermeli, FEI sportmenlik standartları için bir
örnek teşkil etmeli ve atın iyiliğine tam bir saygı göstermelidir.
6. FEI Tüzüğü, GY, ve Spor Kuralları Bölüm I’de belirtilmiş olduğu gibi Uluslararası Yarışmalar ve/veya Müsabakalar için geçerlidir.
7. UF’lerin sorumlulukları:
7.1

Atların iyiliğinin öncelikli olmasını ve rekabetçi ya da ticari etkiler altında asla geri plana atılmamasını sağlamak,

7.2

UF’lere bağlı tüm kulüpler ve dernekler ile tüm OK’lerin Uluslararası Yarışmalar veya Müsabakalar düzenlerken GY ve Spor Kurallarına
uymasını sağlamak,

7.3

OK tarafından Tüzüğün, GY ve Spor Kurallarının uygulanmasını ve FEI, UF ve OK tarafından geçici bir anlaşmanın yapılmış olduğu
durumlarda para ödülünün verilmesini sağlamak. Para ödüllerinin garanti altına alınması gibi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için gerekli önlemleri almak OK’nin sorumluluğudur.

7.4

Tüm Yarışmaların OK tarafından doğru şekilde yönetilmesini ve taslak programların uygulanmasının FEI tarafından onaylanmasını
sağlamak.
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BÖLÜM I – YARIŞMALAR VE MÜSABAKALAR
1.
Ulusal bir Yarışma (CN) kendi UF’lerinin yönetmeliği uyarınca yarışmaya katılabilen Madde 101 – Ulusal Yarışmalar (CN)
ulusal yarışmacılarla sınırlıdır. Yabancı yarışmacılar sadece aşağıdaki 2 ve 3. paragraflar ya da madde 119 uyarınca start alabilirler.
2. “Vatandaşı oldukları ülkenin dışında yaşayan yarışmacılar” (Madde 119.6) haricindeki ferdi yabancı yarışmacılar, kendi UF’leri ile ilgili UF ve
OK’den yazılı izin almaları kaydıyla CN yarışmalarına katılabilirler. İzinlerde iznin verilme süresi tam olarak belirtilmelidir. Ferdi yabancı
yarışmacıların kendi UF’leri, bu binicilerin uygun seviyedeki yarışmalara katılmasının sağlanması amacıyla, ilgili binicilerin seviyelerini yazılı olarak
belirtecektir.
3.
3.1 Bir CIM’in gerekliliklerini karşılaması halinde, bir CN Yarışmasına “Vatandaşı oldukları ülkenin dışında yaşayan yarışmacılar” (Madde 119.6)
haricinde on beşten (15) fazla yabancı yarışmacının veya dörtten (4) fazla farklı UF’nin katılmasına izin verilir. Eğer bu koşullar altında bir CN
koşuluyorsa, sıralama veya kalifikasyon puanları kazanılmaz.
3.2 (Madde 119.6 uyarınca “Vatandaşı oldukları ülkenin dışında yaşayan yarışmacılar” haricinde) dörtten fazla UF’nin ve/veya on beşten fazla
yabancı Sporcunun katıldığı bir CN düzenlenmesine izin verilmez. Eğer bu koşullar altında bir CN koşuluyorsa, sıralama veya kalifikasyon puanları
kazanılmaz. Eğer, UF’ye danıştıktan sonra, OK ihlalin koşulları dikkate alınmak suretiyle ve muhtemelen, eğer varsa, söz konusu Yarışmada
verilmiş olan toplam para ödülüne kadar olmak kadıyla, ihlale uygun başka cezalara ve nihayetinde bir para cezasına çarptırılabilir.
4. Yabancı Sporcuların katılabildiği tüm diğer Yarışmalar CI olarak sınıflandırılmalıdır.
Madde 102 – Uluslararası Yarışmalar (CI)
1. Uluslararası bir Yarışma (CI), ilgili Teknik Komite tarafından belirlenebilecek tüm özel davetiye kuralları da dahil olmak üzere FEI Tüzüğü, GY ve
Spor Kuralları uyarınca düzenlenmelidir ve tüm UF’lerden yarışmacılara açık olabilir.
2. CI yarışmaları esasen ferdi yarışmacılar için düzenlenir. Ancak, en çok dört üyeden oluşan ulusal veya başka isimli takımlar için müsabakalar
düzenlenebilse de, bunlar asla “Uluslar Kupası” olarak isimlendirilmemelidir.
3. Uluslararası bir Yarışmaya davet edilen veya aday gösterilen tüm Sporcuların angajmanları UF’leri tarafından yapılmalıdır. UF’leri tarafından ilgili
Spor Kuralları uyarınca ve programda belirtilen şekilde seçilen tüm yabancı Sporcular OK tarafından kabul edilmelidir. OK’ler başka herhangi
angajmanları kabul etmemelidir.
4. CI yarışmalarının programlarında davet edilen yabancı yarışmacıların ve atların toplam sayısı belirtilmelidir.
5. CI yarışmasının yapıldığı bölgenin dışındaki bölgelerden yarışmacıların davet edilmesi düşünülmelidir.
6. CI yarışmaları verilen para ödüllerinin miktarına ve/veya angajman ücretleri göz önünde bulundurularak, ilgili Teknik Komite tarafından
belirlenen ve Büro tarafından onaylanan diğer kriterler uyarınca sınıflandırılacaktır.
7. Bir UF’nin kendi bölgesi dışında bir CI’ye ev sahipliği yapmasına veya bir CI düzenlemesine izin verilmez.
Madde 103 – Resmi Uluslararası Yarışmalar (CIO)
1. Bir Resmi Uluslararası Yarışma (CIO) UF’lerin seçilmiş temsili takımları ve ferdi sporcuları göndermeye davet edildiği ve FEI Tüzüğü, GY ve Spor
Kuralları uyarınca düzenlenen bir Yarışmadır.
2. CIO yarışmaları, ilgili Disiplinin Spor Kuralları uyarınca, takımlar ve ferdi sporcular için resmi Müsabakaları içermelidir.
3. Avrupa’da, Büro tarafından aksine karar alınmadıkça, her bir UF bir takvim yılında Yetişkinler için her Disiplinde sadece bir CIO düzenleyebilir.
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4. Diğer yaş grupları ve Avrupa dışındaki Yetişkinler için, CIO’ların sayısı ilgili Teknik Komitenin önerisi üzerine Genel Sekreter tarafından özel
olarak onaylanmalıdır.
5. Bir UF’nin kendi bölgesi dışında bir CI’ye ev sahipliği yapmasına veya bir CI düzenlemesine izin verilmez.
Madde 104 – FEI Şampiyonaları
1. FEI DÜNYA ŞAMPİYONASI:
1.1 FEI Yetişkinler için Dünya Şampiyonaları tüm UF’lere açıktır ve aşağıdaki şekilde düzenlenebilir:
1.1.1 Engel Atlama, At Terbiyesi ve Üç Günlük Yarışma için, Yaz Olimpiyat Oyunlarının arasındaki çift sayıyla biten yıl,
1.1.2 Atlı Dayanıklılık, Voltij ve Reining için, çift sayıyla biten her yıl,
1.1.3 Atlı Araba Sürme ve Engelliler için Atlı Araba Sürme için, her yıl,
1.1.4 Engelliler için At Terbiyesi için, Yaz Olimpiyat Oyunlarının arasındaki çift sayıyla biten yılda
1.2 İlgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, Yarışmanın bir Şampiyona olarak kabul edilebilmesi için bir FEI Yetişkinler Dünya
Şampiyonasında en azından dokuz (9) UF Kesin Angajman yaptırmalıdır.
1.3 Her Disiplinde FEI Yetişkinler Kıta Şampiyonaları Büronun onayı ile yukarıda belirtilmiş olan programdan farklı yıllarda düzenlenebilir.
1.4 Genel Kurul ayrıca aynı zamanda ve aynı yerde yukarıda bahsi geçen binicilik Disiplinleri için FEI Dünya Şampiyonasını, FEI Dünya Binicilik
Oyunları olarak, düzenlemeye de karar verebilir.
1.2 FEI KITA ŞAMPİYONALARI
2.1 Yetişkinler için;
2.1.1 Herhangi bir disiplinde FEI Yetişkinler Kıta Şampiyonaları ilgili kıtanın onaylı sınırları dahilinde UF’ler veya bölgeden takımlara açıktır ve tek
sayıyla biten yıllarda düzenlenebilir.
İlgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, en azından altı milli takım veya bölge takımı ilk Veteriner Kontrolünde temsil edilmelidir.
2.1.2 Kuzey ve Güney Amerika UF’leri Yaz Olimpiyatlarını takip eden yılda ayrı FEI Kıta Şampiyonaları düzenleyebilirler. Orta Amerika UF’leri ya FEI
Kuzey ya da FEI Güney Amerika Şampiyonalarına katılabilse de her ikisinde birden start alamaz.
2.1.3 Olimpik Disiplinler için FEI Yetişkinler Açık Kıta Şampiyonaları Yaz Olimpiyatlarından önceki yılda düzenlenebilir.
Kuzey ve Güney Amerika UF’leri bu tür FEI Şampiyonalarını her yıl düzenleyebilir. Orta Amerika UF’leri ya FEI Kuzey ya da FEI Güney Amerika
Şampiyonalarına katılabilse de her ikisinde birden start alamaz.
2.2 Diğer yaş kategorileri için;
2.2.1 Genç yetişkinler, Gençler, Pony Biniciler ve Yıldızlar için FEI Kıta Şampiyonaları Ek D’de belirtilmiş olan şekilde düzenlenebilir.
2.2.2 Avrupa’da en azından dört UF temsil edilmelidir. Ancak, Avrupa dışında, FEI Kıta Şampiyonaları en azından iki UF’den herhangi bir sayıda
bölge takımı ile gerçekleştirilebilir. Bu FEI Şampiyonaları Spor Kurallarında belirtilmiş olan koşullar çerçevesinde, CI yarışmaları ile birlikte
düzenlenebilir.
2.2.3 Genç yetişkinler, Gençler, Pony Biniciler ve Yıldızların yanı sıra Atlı Dayanıklılık ve Voltij için FEI Açık Kıta Şampiyonaların her yıl
düzenlenebilir.
2.2.4 Kuzey ve Güney Amerika UF’leri bu tür FEI Şampiyonalarını her yıl düzenleyebilir. Orta Amerika UF’leri ve Karayipler Adaları ya FEI Kuzey ya
da FEI Güney Amerika Şampiyonalarına katılabilse de her ikisinde birden start alamaz.
2.2.6 Unvanlar ve ilgili madalyalar ilgili kıtadan katılımcı ferdi sporcular ve takımlara sıralama uyarınca dağıtılacaktır.
3. FEI BÖLGE ŞAMPİYONALARI
3.1 FEI Bölge Şampiyonaları (Akdeniz, Balkan, Tuna, Alpler vs.), en azından iki (2) katılımcı UF olması kaydıyla, tüm disiplinlerde düzenlenebilir.
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3.2 FEI Bölge Şampiyonaları her yıl yapılabilir.
3.3 OK’ler programı seçmekte serbesttir ve Spor Kurallarında belirtilmiş olan tüm Müsabaka şekillerini programa dahil edebilir.
4. GENEL ŞARTLAR:
4.1 Takımların tertibi ve FEI Şampiyonalarına katılmalarına izin verilen ferdi yarışmacıların sayısı Spor Kurallarında belirtilmiştir.
4.2 OK hiç bir şart altında hiç bir FEI Şampiyonasına katılmaya uygun Sporcu veya takımların angajman sayısını kısıtlayamaz. Eğer gerekirse Büro
angajman sayısını kısıtlayabilir.
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Madde 105 - FEI-isimli Yarışmalar, FEI-İsimli Seriler ve Seriler
1. FEI-isimli Yarışmalar FEI Şampiyonaları, FEI Dünya Kupası Serisi, FEI Uluslar Kupası Serisi ve Büro tarafından belirlenen ve/veya kabul edilen
diğer Yarışmalar, Seriler veya Müsabakalardır.
2. Bu tür tüm Yarışmaların isimleri her zaman için “FEI” harflerini içermelidir.
3. FEI İsimli Seriler ve tüm diğer Seriler Büro tarafından onaylanmalıdır.
4. Her Disiplin ve kategorideki Serilerin sayısı, iyi yapılandırılmış bir Takvim oluşturmak ve Atların iyiliği ile ilgili sorunlardan kaçınmak amacıyla,
sınırlanmalıdır.
Madde 106 – FEI İsimli Yarışmalar için Başvuru ve bu Yarışmaların Tahsisi
1. Yarışmaların tahsisi konusunda Büro tarafından her yıl FEI’nin ve ilgili Teknik Komitenin önerisi ile ve işbu Madde, ilgili Spor Kuralları ve FEI ile
UF/OK tarafından yapılan anlaşma uyarınca yıllık bahar toplantısında prensip olarak karar alınır.
2. FEI kendi ismine düzenlenecek ilgili yarışmalar için ihale süreci zaman çizelgesini (başvuruda bulunmak için son tarih, Büro tarafından tahsis
takvimi vs. dahil olmak üzere) zamanında yayınlar.
2. Tahsis zamanı
FEI Bürosu aşağıdaki Yarışmaların tahsisi ve tarihine karar verecektir:
2.1 FEI Dünya Binicilik Oyunları: Yarışmadan beş (5) yıl önce
2.2 FEI Dünya Kupası Finalleri Engel Atlama, At Terbiyesi, Üç Günlük Yarışma, Atlı Araba Sürme ve Voltij, FEI (tüm disiplinlerde) Yetişkinler Kıta
Şampiyonaları ve Atlı Araba Sürme, Atlı Dayanıklılık, Voltij ve Reining FEI Dünya Şampiyonaları: Yarışmadan üç (3) yıl önce
2.3 FEI Bölge Şampiyonaları Yarışmadan bir (1) yıl önce tahsis edilir.
2.4 Diğer FEI Şampiyonaları Yarışmadan iki (2) yıl önce tahsis edilir.
3. Son başvuru tarihleri. UF’ler FEI Bürosu tarafından ilgili FEI İsimli Yarışmanın tahsisinden önceki yılın 1 Aralık (FEI Kıta Şampiyonaları için 1
Ekim) tarihine veya Genel Sekreter tarafından belirlenen herhangi başka bir tarihe dek başvuruda bulunmalıdır.
4. 3. Başvuruda bulunurken, OK UF’si vasıtasıyla FEI’ye ‘FEI Resmi Başvuru Formu”nu iletmeli ve FEI Kuralları ve Yönetmeliklerine uymayı kabul
etmelidir. Hem OK ve hem de UF, Büro FEI isimli Yarışmanın tahsisini teyit etmeden önce Ev Sahipliği Anlaşmasını imzalamalıdır. UF tarafından ‘FEI
Resmi Başvuru Formu’nda bir kez önerildikten sonra, Yarışmanın tarihi FEI’nin onayı olmaksızın değiştirilemez.
5. 4. Büro tarafından atçılık sporunun menfaati için aksine bir karar alınmadıkça, hiç bir UF’ye aynı yıl içerisinde herhangi bir disiplinde birden (1)
fazla FEI Dünya veya FEI Kıta Yetişkinler Şampiyonası verilmez.
6. 5. Başka uygun başvurular olmadıkça, hiç bir UF’ye aynı yarışmacı Kategorisi için aynı Disiplinde birbirini takip eden iki FEI Dünya veya FEI Kıta
Şampiyonası verilmez.
7. 6. FEI Bölge Şampiyonaları için yapılan başvurular uygun UF’lerin bir listesi ve davet edilen diğer tüm UF’ler ile birlikte önerilen program ve
Müsabakaların standardını içermelidir.
8. 7. FEI İsimli bir Yarışmanın organizasyonu için belirlenmiş süre dahilinde uygun bir başvuru yapılmaz veya hiç başvuru olmazsa, FEI teklif
sürecini tekrar başlatabilir ve Büro tarafından uygun bir tahsis işlemi gerçekleştirilebilir.
9. 8. Büro, Teknik Komitenin önerileri uyarınca, Genç Atlar FEI Şampiyonaları FEI İsimli Yarışmalar için başvuruları birden fazla yıl (en
çok beş (5) yıla kadar) açma hakkına sahiptir.
Madde 107 - Müsabakalar
1. Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki standart yarışmacı kategorilerinde ayrı Müsabakalar tüm Yarışmaların programlarına dahil
edilebilir:
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Açıklama [EI1]:

1.1. Yetişkinler
1.2. Genç yetişkinler
1.3. Gençler
1.4. Pony Binicileri
1.5. Yıldızlar
1.6. Veteranlar
2. Spor Kuralları diğer ayrı Müsabakaları da içerebilir.
3. Birden fazla Kategoriye açık Müsabakalarda, her Kategorinin birincisini belirlemek için ayrı bir tasnif kullanılabilir.
4. Birden fazla Kategoriye açık Müsabakalarda, başlangıç sırası için sadece tek bir kura olacaktır.
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Madde 108 – Müsabakaların isimleri
1. CIM’lerde (bakınız Ek E), Müsabakaların isimleri herhangi bir ülkenin veya Uluslararası bir bölgenin ismini içeremez.
Tüm diğer CI’lerde, bir ülke veya ulusun ismi, ilgili UF’nin Onayı ile, bir (1) Müsabakanın isminde kullanılabilir.
CIO’larda, her Disiplinde bir (1) Müsabaka için aynı hüküm geçerlidir.
2. "Dünya" ismi veya kıtaların, bölgelerin ve diğer ulus ya da ülke gruplarının isimleri Müsabaka, Kupa veya diğer tüm sınıflandırmaların ismi olarak
sadece Büronun Onayı ile kullanılabilir.
3. Ek A’da belirtilmiş olan şekilde, bir veya daha fazla UF’nin takdiri ile gerçekleştirilen bir Yarışma veya birden fazla bağlantılı Yarışmaya (Seri)
verilen diğer isimlerin kullanımı için Büronun ve ilgili UF’lerin Onayı gereklidir.
Madde 109 – Yarışmaların Organizasyonu
1. Tüm CI’lar, CIO’lar, FEI Dünya Kupası Finalleri ve FEI Şampiyonalarının programlarında FEI Tüzüğünün, GY’nin ve Spor Kurallarının geçerli
olduğu açıkça belirtilmelidir.
2. Uluslararası Müsabakalar asla ulusal kurallar uyarınca düzenlenemez.
3. Eğer ulusal kurallara göre düzenlenen bir Müsabaka bir CI Yarışmasına dahilse, ulusal kurallara uygun Müsabakanın sonuçları açıklanır
açıklanmaz FEI Spor Kuralları geçerli olmalıdır.
4. FEI İsimli bir Serinin ve/veya bir Serinin bir parçasını teşkil eden Yarışmalara başvuruda bulunmak için, ilgili FEI isimli Seri ve/veya Seri için
geçerli Spor Kuralları geçerlidir.
5. FEI Genel Sekreterinin onayı ile, bir Disiplindeki bir CIO Yarışmasına aynı Disiplinden başka bir Kategori veya başka bir Disiplinde ya da başka
Disiplinlerde Müsabakalar için bir CI dahil olabilir. Örneğin, bir CSIO bir CDI veya bir CAI’yi içerebilir. Bu durumda programda ve kitapçıkta her
Müsabakanın Kategorisi açıkça belirtilmelidir.
6. Uluslararası Yarışmaların OK’leri FEI’yi ve Yarışmaya takımları veya ferdi yarışmacıları ile katılan UF’lerini sonuçlar ve dereceye giren tüm
yarışmacılara ve takımlara verilen para ödülleri konusunda Yarışmayı takip eden beş (5) gün içerisinde bilgilendirmelidir. Tüm sonuçlar FEI’ye FEI
tarafından belirtilmiş olan formatta gönderilmelidir. Uluslararası Yarışmaların OK’lerinin FEI’ye ilgili sonuç ve/veya para ödülü bilgilerini belirtilen
son tarihe kadar ve/veya belirtilmiş olan formatta göndermemesinin sonucunda ilk ihlal için bir uyarıda bulunulacak ve daha sonra her ihlal başına
1,000 CHF tutarında para cezası verilecektir.
7. (CIM’ler hariç olmak üzere, bakınız Ek E) tüm Uluslararası Yarışmalarda programlar, uyarılar, talimatlar ve hoparlörden yapılan anonslar, ilgili
herkesin aynı lisanı konuştuğu durumlar dışında, yerel lisanın yanı sıra resmi bir lisanda olmalıdır.
8. Tüm Yetişkinler FEI Dünya ve FEI Kıta Şampiyonalarında, programlar, uyarılar ve talimatlar, ilgili herkesin normal olarak resmi bir lisan
kullandığı durumlar dışında, yerel lisanın yanı sıra resmi bir dilde yazılmalıdır.
9. FEI Dünya Şampiyonaları ve FEI Dünya Kupası Finallerinde hoparlör sisteminden tüm anonslar resmi bir lisanda yapılmalıdır.
10. Uluslararası Yarışmaların OK’leri Yarışmada aşağıda belirtilmiş olan şekilde yeterli tıbbi ve veteriner yardımı sağlamalıdır.
10.1 Tıbbi Yardım:
(i) acil durum tıbbi yardım konusunda eğitimli personelin Yarışma yerinde bulunması, ve
(ii) Yaralı/sakat Sporcuların tahliyesi, acil tedavisi ve nakliyesi için uygun bir tıbbi acil durum eylem planı
Bu amaçla, OK’ler FEI tarafından düzenlenmiş ve FEI’nin www.fei.org adresindeki sitesinde yayınlanmış olan kılavuza başvurabilir.
10.2 Veteriner yardımı: Veteriner Yönetmeliğine bakın.
10.3 Spor Kurallarında ilave tıbbi ve veteriner yardımı gereklilikleri bulunabilir ve bu gerekliliklere uyum şarttır.
11. FEI Uluslararası Yarışmaların OK’lerinin bir FEI Yarışmasına ev sahipliği yapabilmek için yeterli maddi garantileri sunmasını talep edebilir.

19

12. Hakem Heyeti Başkanı, Teknik Delege ve Veteriner Komitesinin Organizatöre danışarak oy birliğiyle vereceği onaya tabi olmak kaydıyla, bir
Müsabaka (öncesinde veya koşulurken) sadece mücbir sebepler, afet hali, aşırı hava koşulları yüzünden değil aynı zamanda FEI kurallarına
uymamaktan dolayı ve Atlar, Sporcular, Görevliler ya da seyircilerin iyiliğinin tehlikeye girdiği hallerde ertelenebilir ve/veya iptal edilebilir.
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Madde 110 – Yarışmaların Programları
1. Her yıl takvimin Onaylanmasını takiben, FEI Merkezi ilgili UF’ler vasıtasıyla tüm OK’lere bir sonraki yıl onaylı Resmi Takvimde listelenmiş olan CIM, CI, CIO
Yarışmaları, FEI Şampiyonaları ve Oyunlarının programı için bir kontrol listesi gönderecektir. OK resmi bir lisanda doldurulmuş formları kendi UF’sine
gönderecektir. UF formları Yarışmanın yapılacağı tarihten en geç 16 hafta önce nihai Onay için FEI Merkezine göndermeden önce, FEI Tüzüğü, GY ve Spor
Kuralları açısından hata olup olmadığını kontrol edecek ve hataları düzeltecektir.
2. Programların onaylanması için son tarihler:
2.1 CI’lar:
(i) Taslak Programlar Yarışmadan en geç on (10) hafta önce FEI tarafından alınmış olmalıdır.
(ii) Kesin Programlar Yarışmadan en geç dört (4) hafta önce FEI tarafından alınmış olmalıdır.
2.2 CIM’ler:
(i) CIMS için FEI tarafından onaylanmış Taslak Programlar Yarışmanın başlangıcından dört (4) hafta önce FEI tarafından alınmış olmalıdır.
(ii) Kesin Programlar Yarışmadan iki (2) hafta önce FEI tarafından alınmış olmalıdır.
(iii) Eğer Program UF tarafından onaylanırsa (CSI1* ve CSI2*), onaylanan Son Program Yarışmadan iki (2) hafta önce FEI tarafından alınmış olmalıdır.
2.3 FEI tarafından onaylanan ve yayınlanan Programlar ilgili Kurallar ve/veya Yönetmeliklerin bir parçası imiş gibi bağlayıcıdır. FEI Angajmanlar için kapanış
tarihinin geçmiş olduğu hiç bir Programı onaylamayacaktır.
2.4 Daha sonra yapılacak tüm değişiklikler FEI’ye bildirilmeli ve FEI tarafından onaylanmalıdır. Değişiklikler mümkün olan en kısa sürede ilgili UF’lere
bildirilmelidir.
2.5 İstisnai durumlarda, Ekip Şeflerinin, eğer varsa ev sahibi UF delegesinin ve Hakem Heyetinin onayı ile, OK bir ihmalden veya öngörülemeyecek
durumlardan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla programı değiştirebilir. Bu tür tüm değişiklikler mümkün olan en kısa sürede tüm Sporcular
ve Yetkililere bildirilecek ve Yabancı Hakem tarafından FEI Genel Sekreterine rapor edilecektir.
4. Tüm programlarda Yarışmanın tarihleri ve yeri ve aşağıdaki kontrol listesi uyarınca angajmanların son alınma tarihi belirtilmelidir:
(i) Müsabakaların yapılacağı Disiplinler,
(ii) Müsabakaların Programı,
(iii) Müsabakaların açık veya kapalı manejde yapılacağı,
(iv) Çalışma sahalarının ve Müsabaka sahalarının tipi ve boyutları,
(v) Davet edilen yarışmacılar ve atların kategorileri, milliyetleri ve diğer ayrıntılı bilgiler,
(vi) Mevcut ahırlar ve konaklama,
(vii) Ödüllerin değeri ve dağıtımı,
(viii) Ulusal veteriner sağlığı koşulları ve VY,
(ix) Bahse izin verilip verilmediği,
(x) Davranış Kuralları,
(xi) Sorumlulukların reddi,
(xii) Tüm diğer ilgili ayrıntılar.
5. Programda ayrıca Veteriner Yönetmeliği uyarınca Veteriner Kontrolünün başlama yeri ve saati de belirtilmelidir.
6. Uluslararası Yarışmaların OK’leri/UF’lerinin FEI’ye Programları yukarıda belirtilen tarihlere kadar göndermemesinin sonucunda ilk ihlal için Uyarı yapılacak
ve sonrasında her ihlal için 1,000 CHF tutarında bir para cezası kesilecektir.
Madde 111 – Ödünç Atlarla Yarışmalar
1. Uluslararası Müsabakalar ev sahibi UF tarafından temin edilen atlarla düzenlenebilir.
2. Uygun olan durumlarda, her Disiplin ve Kategori için ilgili Spor Kuralları veya Yarışma programı ödünç Atlarla Yarışmalar için geçerli olacaktır.
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3. Atlara her zaman kullanılan kantarma ve başlık takılmalı ve bunlar At Sahibi tarafından veya adına izin verilmedikçe Yarışma esnasında değiştirilmemelidir.
4. Her yarışmacıya kurada kendisine çıkmış olan ata Organizasyon Komitesi tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde her biri bir saatlik iki seans boyunca
binme imkanı tanınacaktır.
4.1. Eğer at ve yarışmacı arasında belirgin bir uyuşmazlık varsa, Organizasyon Komitesi Hakem Heyetinin takdiri ile atı yedek bir atla değiştirebilir.
5. Ödünç Atlarla ilgili olarak Sorumlu Kişi Madde 118’de tanımlanmış olduğu gibidir.
Madde 112 – Resmi Takvim
1. Genel Sekreter, ilgili Spor Kurallarında başka son tarihler belirtilmedikçe, bir sonraki yıl için resmi takvimi onaylar.
2. FEI Yarışmaları için Tarihler belli olmalarından itibaren en kısa sürede yayınlanacaktır.
3. Genel Sekreter bir Müsabaka veya Yarışma ile ilgili haklı gerekçelerin olması halinde, herhangi bir Müsabaka ve/veya Yarışmayı Takvimden
çıkarma yetkisine sahiptir.
4. İlgili Spor Kurallarında daha erken bir tarih belirtilmedikçe veya Genel Sekreter tarafından yazılı olarak başka bir tarih belirlenmedikçe, en geç 1
Ekim tarihinde alınmaları için, CI başvuruları Genel Sekretere mümkün olan en kısa sürede gönderilecektir. Her Yarışma için sadece bir tarih
önerilebilir. Serilerin bir parçasını teşkil eden CI Yarışması başvuruları için, bu durum başvuruda belirtilecektir. Yukarıdaki 1. paragrafta belirtilmiş
olan son tarihten sonra alınan CI başvuruları geç kalmış başvuru olarak kabul edilir ve, mücbir sebepler mevcut olmadıkça, FEI tarafından sadece
en azından Yarışmadan on iki (12) hafta öncesinde dikkate alınabilir.
5. CIM başvuruları Genel Sekretere mümkün olduğu kadar erken ve en geç Yarışmanın başlangıcından dört hafta öncesine kadar gönderilecektir.
6. Takvim üzerinde alınan karara kadar olan sürede, Genel Sekreter Takvimin iyileştirilmesi için başvuru sahipleri tarafından arzu edilen tarihlerde
değişiklik yapılmasını önerebilir
7. İlgili Kurallarda tanımlanmış olan Geç Tarihte Yapılan Başvurular ve/veya yüksek seviyedeki Yarışmalarda değişiklikler için yapılan ve son
tarihten sonra alınan başvurular için, etkilenecek olan tüm UF’ler/OK’lere görüşlerini bildirme imkanı tanınacak ve takvime sonradan yapılan ilaveler
veya değişikliklere itiraz edilmesi halinde bu itirazın sebeplerinin izah edilmesi istenecektir. İtirazın sebeplerinin değerlendirilmesinden sonra, Genel
Sekreter sonradan yapılan ilave veya değişikliği kabul edebilir.
8. FEI Şampiyonaları ve diğer yüksek seviyeli Yarışmaların önceliği her bir Disiplin için Spor Kurallarında belirlenebilir.
9. Hiçbir UF veya OK Resmi Takvimde yayınlanmamış veya Genel Sekreter tarafından onaylanmamış Uluslararası bir Yarışma düzenleyemez.
BÖLÜM II – SPORCULAR VE ATLARIN KATILIMI
Madde 113 – Sporcular ve Atların Tescili ve Uygunluğu
1. Tüm Sporcular ve Atlar, Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, herhangi bir Uluslararası Yarışmaya angajman yaptırabilmeleri ve katılabilmeleri
için FEI, kendi UF’leri veya eğer gerekirse ev sahibi UF tarafından tescil edilmelidir (Ayrıca bakınız Madde 119 – Sporcuların Spor Vatandaşlık
Statüsü ve Bölüm V Atlar).
2. UF’ler tüm Sporcular ve Atların tescil ettirilmesinden sorumludur ve söz konusu Sporcuların Madde 119 uyarınca ilgili spor uyruğunu almalarını
sağlayacaklardır. UF’ler ayrıca herhangi bir sebepten dolayı artık yarışmayan Sporcular ve/veya Atların tescillerinin iptalinden de sorumludur.
3. FEI tarafından tescil edilmemiş ve/veya uygunluk için herhangi bir kriteri yerine getirmeyen bir Sporcu ve/veya At zorlayıcı koşullar aksini
gerektirmedikçe otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
4. FEI tarafından tescil edilmiş olsa bile herhangi, ilgili Uluslararası Yarışmanın veya Ulusal Yarışmanın ilk gününden önceki altı (6) ay içerisinde
Onaylanmamış bir Yarışmaya katılmış olan hiç bir Sporcu ve/veya At bir Uluslararası Yarışmaya veya Ulusal Yarışmaya katılamaz (ve dolayısıyla söz
konusu Yarışmanın OK’si tarafından davet edilemez ve bu Yarışmaya UF tarafından angajmanı yaptırılamaz).
5. Madde 113.4 çerçevesinde, “Onaylanmamış bir Yarışma” resmi Takvimde yayınlanmamış veya UF tarafından onaylanmamış bir yarışma ve/veya
müsabaka ve/veya FEI tarafından men edilmiş bir UF tarafından onaylanmış veya organize edilen Ulusal bir Yarışma manasına gelmektedir.
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6. Bir Sporcu, Ekip Şefi veya UF Genel Sekretere başvuruda bulunarak Madde 113.4’ün uygulanmasına itiraz edebilir veya istisnai durumlarda bu
şarttan feragat edilmesini talep edebilir. Bu uygulamanın reddi için FEI Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunulabilir ve söz konusu temyiz
davası FEI Mahkemesi aksine emir vermedikçe canlı bir oturum yapılmaksızın kağıt üzerinde görülür.
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Madde 114 – Atların Kimliklerinin Belirlenmesi
1. OK katılan Atların her birine bir kimlik numarası verecektir.
2. Kimlik numarası tüm Yarışma boyunca At Yarışma ahırlarının dışında iken her an takılı olmalıdır.
Madde 115 – Davetiyeler
1. CI yarışmalarına katılacak ferdi yarışmacılar için davetiyeler ilgili yarışmacıların UF’lerine gönderilmelidir. OK davetiyeleri ilgili yarışmacıların
UF’lerine gönderilmelidir. Davetiyeler programın kopyalarını içermelidir. OK tarafından şahsen davet edilen yarışmacıların yüzdesi ilgili Disiplinlerin
Spor Kurallarında belirtilecektir. Ancak, OK’ler tarafından gönderilen bu davetiyeler (yabancı ve/veya ev sahibi Sporcular) diğer Sporcular ile aynı
kurallara tabi olmalı ve hiç bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak maddi bir katkı ile bağlantılı olmamalıdır. VIP masaları ve Yarışmada imtiyazlar
halinde bile olsa Ödeme Kartları ve Yarışmaya katılmak için alınan ücretler kesinlikle yasaktır ve cezalandırılır.
2. CIO yarışmalarına katılmak için davetiyeler sadece ev sahibi UF’den diğer UF’lere doğrudan gönderilebilir ve resmi takıma dahil olabilecek
yarışmacı ile atların sayısı ile kabul edilebilecek ferdi angajmanların sayısını içermelidir.
3. CIO yarışmalarında davet edilen UF sayısı FEI tarafından onaylanmış Yarışma programı ve ilgili Disiplinin Spor Kuralları çerçevesinde
kısıtlanabilir.
4. İlgili Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, bir Şampiyonanın onaylanmış tarihi ve yerinin ilan edilmesi katılmaya hakkı bulunan tüm UF’lere
otomatik olarak yapılmış bir davet kabul edilir. UF’ler katılma niyetlerini ev sahibi UF’ye mümkün olan en kısa sürede bildirmelidir.
5. CIO, CI yarışmaları, Seriler, FEI Şampiyonaları ve Oyunlarına katılan tüm yarışmacılara aynı koşullar ve imkanlar sağlanmalıdır. Tüm
yarışmacılar ve Atları için aynı konaklama imkanları sağlanamıyorsa, bu imkanlar kura ile tahsis edilmelidir.
Madde 116 – Angajmanlar
Genel Sekreterin OK’ler ve UF’leri ilgili gereklilik konusunda yeterince önceden bilgilendirmesi kaydıyla, FEI OK’ler ve UF’lerin Sporcu ve At
angajmanlarını yönetmesi için özel bir online Angajman Sistemi kullanabilir. Eğer Sporcu ve Atların angajmanları (eğer varsa) FEI tarafından şart
koşulan şekilde söz konusu online angajman sistemi üzerinde yapılmazsa, bu angajmanlar FEI tarafından kabul edilmez. Ayrıca, FEI tarafından şart
koşulan bir online angajman sistemi üzerinden angajmanı yapılmamış olan ve herhangi bir Müsabakaya katılan herhangi bir Sporcu ve At, zorlayıcı
şartlar aksini gerektirmedikçe, FEI tarafından diskalifiye edilir. Eğer FEI tarafından online bir angajman sistemi kullanılıyorsa, Genel Sekreter tüm
ilgili bilgiler ve süreçleri belirler ve bunları OK’ler ve UF’lere bildirir.
1. Bir Yarışmaya katılabilecek Atların sayısı program, işbu Maddenin geçerli olduğu FEI Şampiyonaları ve FEI Dünya Binicilik Oyunları haricinde,
ilgili Disiplinin Spor Kuralları uyarınca belirlenmelidir.
2. Uluslararası bir Yarışmaya davet edilen veya katılmaya hak kazanan tüm yarışmacıların angajmanları kendi UF’leri tarafından yapılmalıdır. UF’leri
tarafından seçilen tüm yabancı yarışmacılar, programda belirtilmiş olan şekilde ve Disiplinin Spor Kuralları uyarınca, OK tarafından kabul
edilmelidir. OK bundan başka angajmanları kabul etmeyebilir.
3. UF’ler kalifiye olmuş Atlar ve Sporcuların seçilmesi ve katılmasından sorumludur. Buna Atlar ve Sporcuların angajman yaptırdıkları Müsabakalara
katılım için uygunluğu ve kapasitesi de dahildir.
4. Birden fazla Disiplinde yapılan Şampiyonalar ve FEI Dünya Binicilik Oyunları için angajmanlar aşağıdaki 4.1, 4.2 ve 4.3 no.lu paragraflarda
belirtilmiş olan zorunlu üç aşamalı süreç takip edilerek yapılmalıdır.
4.1. Prensipte angajmanlar

24

OK’nin eline Yarışmanın başlaması gereken tarihten en azından sekiz hafta önce geçmelidir. Prensipte angajman bir UF’nin Yarışmaya katılmak için
yarışmacı göndermeye kesin niyetli olduğu manasına gelir. Bu angajmanda UF’nin sadece ferdi biniciler mi, sadece bir takım mı veya takım ve ferdi
biniciler mi göndermeyi planladığı belirtilmelidir.
4.2. Ön angajmanlar
OK’nin eline Yarışmadan dört hafta önce ulaşmalı ve Kesin Angajmanlar ile yedeklerin seçileceği yarışmacıların ve Atların isimlerini içermeli ve
UF’nin göndermeyi planladığı yarışmacı ve At sayısı belirtilmelidir. Yarışmacılar ve Atlar için yapılan ön angajmanların sayısı Programda davet edilen
veya Spor Kurallarında belirtilenin iki katını aşmamalıdır. Ön angajmanlar gönderildikten sonra, UF’ler daha az sayıda yarışmacı ve/veya At
gönderebilir, ancak asla ön angajmanda belirtilen sayıyı aşamaz. Ön angajmanı yaptıktan sonra yarışmaya katılmayan ve mazeretleri OK
tarafından kabul edilmeyen UF’ler OK tarafından mazeretlerinin bir FEI Mahkemesinde ele alınması amacıyla Genel Sekretere rapor edileceklerdir.
4.3. Kesin angajmanlar
OK’nin eline en geç Yarışmanın başlamasından dört gün önce geçmiş olmalıdır. Bunlar Yarışmaya katılacak olan son yarışmacı ve At seçimini içerir.
Kesin Angajmanlar listelenen sayısı aşamaz ve Ön Angajmanlarda belirtilmiş olan isim listesinden seçilmelidir. Kesin Angajmanlar gönderildikten
sonra, Atlar ve/veya yarışmacılar sadece OK’nin özel izni ile değiştirilebilir.
5. Atlar için angajman formları atın ismini/isimlerini, cinsini, cinsiyetini, yaşını, donunu, doğduğu ülkeyi, şu andaki milliyetini ve pasaport
numarasını ve, uygun olan durumlarda, kalifikasyonlarını içermelidir.
6. Bir UF’nin Ön Angajmanda belirtilmiş olandan fazla yarışmacı ve/veya At göndermesi halinde, OK Spor Kuralları ve program uyarınca bu katılıma
izin verilse de bu sporcu ve Atlara konaklama imkanı sunmakla veya Yarışmaya katılmalarına izin vermekle yükümlü değildir.
7. Bir Yarışmada, bir yarışmacı Atlarının birini veya tümünü bir Müsabakadan sildirebilse de, OK ve Hakem Heyetinin onayı olmaksızın daha
önceden bir Müsabakaya angajman yapılmamış bir atı Müsabakaya sokamaz.
8. Bir UF’nin bir takım için ön angajman yaptırması ve bir takım göndermesinin mümkün olmadığını görmesi halinde, bu UF derhal OK’yi
bilgilendirmelidir.
9. Herhangi bir Yarışmaya UF’leri tarafından kesin angajmanları yapılan takımlar veya ferdi yarışmacıların geçerli bir mazeret göstermeksizin
Yarışmaya katılmaması halinde Yabancı Hakem/Teknik Delege tarafından FEI Mahkemesinde değerlendirilmek üzere Genel Sekretere bildirilmesi
gereklidir. Aynı anda düzenlenen başka bir Yarışmada yarışmak bir Yarışmaya katılmamak için geçerli bir mazeret değildir. Kesin angajman
tarihinden sonra Yarışmadan çekilmek veya Yarışmaya katılmamanın sonucunda Sorumlu Kişi OK’yi meydana gelen tüm maddi kayıplar (örn. Eğer
OK tarafından temin ediliyorsa, programda belirtildiği gibi, ahır ve konaklama) için tazmin edecektir.
10. Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, bir UF aynı yarışmacı/At kombinasyonu için aynı zaman sürecinde birden fazla OK’ye kesin angajman
yaptıramaz ve yaptırması halinde söz konusu yarışmacı/At kombinasyonu nihayetinde katıldıkları Yarışmadan diskalifiye edilir.
Madde 117 – Temsilci Takımlar ve Ferdilerin Seçimi
1. Söz konusu yarışmacıların ve Atların her bir Yarışma için belirlenmiş şartlar dahilinde her bakımdan kalifiye olması kaydıyla, UF’ler herhangi bir
Uluslararası Yarışmaya katılacak veya ülkelerini CIO Yarışmalarında, FEI Şampiyonalarında, FEI Bölge, Olimpiyat Oyunları ve Özürlüler Oyunlarında
ülkelerini temsil edecek tüm yarışmacıların ve Atların seçilmesinden nihai sorumludurlar.
2. Sadece onaylı Yetkinlik Belgelerine sahip Atlar ve yarışmacılar, uygun Spor Kuralları ve Olimpiyat Yönetmeliği uyarınca, FEI Dünya Şampiyonaları ve
Olimpiyat Oyunlarına katılabilir (Ek C).
3. Sadece UF’leri tarafından uygun şekilde lisans verilmiş yarışmacılar CI Yarışmalarına angajman yaptırabilir.
4. UF’leri geçici olarak uzaklaştırılmış veya atılmış olan yarışmacılar, Büro tarafından aksi onaylanmadıkça, söz konusu Uzaklaştırmanın veya atılmanın
süresi boyunca, herhangi bir Uluslararası yarışmaya veya ülkelerinin dışında Ulusal bir Yarışmaya angajman yaptıramazlar.
5. İlgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, hiçbir yarışmacı herhangi bir Uluslararası Müsabakada “tasnif dışı” olarak yarışamaz.
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6. Hiçbir yarışmacı lisansından bulunandan başka bir isimle Uluslalararası bir Yarışmaya angajman yaptıramaz.
Madde 118 – Sorumlu Kişi
1. Bir Attan Sorumlu Kişi, GY ve VY uyarınca sorumluluklar da dahil olmak üzere ve Hukuk Sisteminde (Bölüm VIII) aksi belirtilmedikçe, söz konusu At
için kanuni sorumluluk sahibidir.
2. Tüzüğü, GY’yi ve ilgili Spor Kurallarını bilmek Sorumlu Kişinin ve Tüzüğe, GY’ye ve Spor Kurallarına tabi herkesin yükümlülüğüdür ve bunların
bilinmemesi bu kişileri Tüzük, GY ve Spor Kuralları uyarınca yükümlülükten kurtarmaz.
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3. Sorumlu Kişi bir Yarışma esnasında Ata binen veya Atın koşulu olduğu arabayı kullanan yarışmacı olsa da, At Sahibi ve seyisler ve veterinerler dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere destek personeli de Yarışmada bulunmaları veya Atla ilgili olarak bir Karar almış olmaları halinde ilave Sorumlu
Kişiler olarak değerlendirilebilirler. Voltijde, lonj yapan kişi ilave bir Sorumlu Kişidir.
4. 18 yaşın altındaki yarışmacılar (reşit olmayan Sporcular):
4.1 Eğer yarışmacı angajmanın yapıldığı tarihte 18 yaşından küçükse, UF veya Ekip Şefi yarışmacı için bir vekil tayin etmelidir.
4.2 Vekil yarışmacının ebeveyni, Ekip Şefi, takım antrenörü, takım veterineri, At Sahibi veya başka bir sorumlu yetişkin olabilir ve OK ve UF’ye
angajman ile birlikte bildirilmelidir.
4.3 Eğer UK ve Ekip Şefi Sorumlu Kişiyi tayin etmezse, yarışmacının ebeveynlerinden biri vekil olarak kabul edilebilir.
4.4 Reşit olmayan bir Sporcu, zorlayıcı şartlar aksini gerektirmedikçe, Sorumlu Kişi olarak kalacaktır.
4.5 Vekil reşit olmamış Sorumlu Kişiyi, ilaç kontrol işleminde şahitlik yapmak dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, OK, UF’ler ve FEI Yetkilileri ile
olan tüm işlemlerde temsil edebilir.
4.6 Vekil Sorumlu Kişiden başka bir UF’den ise, iletişim Sorumlu Kişinin UF’si aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
5. Sorumlu Kişi, eğer varsa Ekip Şefi ile birlikte, kendi sorumluluğu altındaki her Atın durumundan, formundan, idaresinden, bir Müsabakaya
yazılmasından veya silinmesinden sorumludur.
6. Sorumlu Kişi kendi sorumluluğu altındaki herhangi bir Ata kendisi veya Ata erişim hakkına sahip başka herhangi bir şahıs tarafından ahırlarda
gerçekleştirilen tüm eylemlerden ve sorumluluğu altındaki Ata binilirken, Atın çektiği araba sürülürken veya At çalıştırılırken sorumludur. Ahır
güvenliğinin bulunmaması veya yetersizliği Sorumlu Kişiyi bu sorumluluktan kurtarmaz.
7. Eğer, herhangi bir nedenle, Sorumlu Kişinin sorumluluğu altındaki Atların bakımını yapması engellenirse, kendisi derhal OK Sekreterliğini ve
Veteriner Kurulunu haberdar etmelidir.
8. Bahisler açısından, Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli herhangi bir şekilde adil oyun prensibini ihlal etmemeli, sportif olmayan şekilde
davranmamalı veya bir Müsabakanın sonucunu sporcu ahlakına aykırı bir şekilde etkilemeye çalışmamalıdır. Yukarıdakilerin tüm ihlalleri Genel
Yönetmeliğin VIII no.lu Bölümü ile Tüzüğün VIII no.lu Bölümüne tabi olacaktır.
Madde 119 – Sporcuların Spor Uyruğu Statüsü
1. Genel prensipler:
1.1 Bir yarışmacının vatandaşlığına/uyruğuna sahip olduğu bir ülkenin UF’si o yarışmacının kendi UF’sidir. Bir Sporcunun bir ülke adına yarışması için
vatandaşlığın kanıtlanması gereklidir.
1.2 4, 5, 6.2 ve 6.3 no.lu paragraflarda aksi belirtilmedikçe, 1.1 no.lu paragrafta tanımlandığı gibi, bir yarışmacı sadece kendi UF’sinin takdiri ile
Uluslararası Yarışmalara katılabilir.
2. Spor uyruğu ve spor uyruğu değişiklikleri: Yetişkin Sporcular
2.1 Birden fazla ülkenin uyruğunda/vatandaşlığında olan bir yarışmacı 18 yaşından itibaren hangisinin kendi UF’si olduğuna karar vermeli ve bu
tarihten itibaren, 2.2.1 no.lu paragrafa tabi olmak kaydıyla, sadece söz konusu UF’nin takdiri altında yarışmalıdır. Spor uyruğunda başka değişiklikler
sadece işbu 2 no.lu paragrafta belirtilmiş koşullara tabi olarak, spor uyruğu değişiklik süreci vasıtasıyla yapılabilir.
2.2 Spor uyruğu değişiklikleri:
2.2.1 Temel şart: Birden fazla ülkenin uyruğunda/vatandaşlığında olan ve yeni/başka bir ülke adına yarışmayı isteyen Yetişkin bir Sporcu FEI’ye bir
spor uyruğu değişikliği başvurusunda bulunabilir. Yeni vatandaşlık halinde, bu vatandaşlık bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar alınmış olmalıdır.
2.2.2 FEI Şampiyonaları, (Genç Atlar için FEI Şampiyonaları hariç) FEI Dünya Kupası Serisi, FEI Uluslar Kupası Serisi ve CIO’larda takım
müsabakalarına katılmak için ek şartlar:
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(i) Aşağıdaki 2.2.3 no.lu paragrafta belirtilmiş istisnalar geçerli olmak kaydıyla, Sporcu (a) hemen müsabakadan önce yeni ülkesinde asgari kesintisiz
iki yıl veya (b) kesintili olarak toplam beş yıl boyunca yasal olarak ikamet etmiş olmalıdır.
(ii) Vatandaşlık değiştirilmesi halinde, bir yarışmacının yeni uyruğu/vatandaşlığı ile yarışmayı arzu ettiği ilk yarışmadan önceki iki sene boyunca önceki
UF’si adına 2.2.2 no.lu paragrafta belirtilmiş olan yarışmalara katılmamış olması gereklidir.
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2.2.3 2.2.2 (i) no.lu paragrafta belirtilmiş olan ikamet gerekliliği, Sporcunun aşağıdakilerden birini kanıtlayamadığı hallerde zorunludur:
(i) Sporcunun yeni vatandaşlığına dair hakkının bu ülkede doğmuş olmasıyla belirlenmesi,
(ii) Sporcunun yeni vatandaşlığına dair hakkının köken veya başka herhangi bir şekilde aile mirasının sonucunda edinilmiş olması,
(iii) Vatandaşlığa kabul edilen Sporcunun, vatandaşlığını gönüllü olarak veya cezai suçlardan dolayı kaybetmemiş olan, eski bir vatandaş olması,
(iv) Vatandaşlığa kabul edilen Sporcunun eski vatandaşlığından yeni bir vatandaşlığa geçmenin koşulu olarak vazgeçmiş olması
2.2.4 Vatandaşlığa geçen bir Sporcunun vatandaşı olduğu yeni ülkenin bir vatandaşı ile resmen evli olduğunu kanıtlayabilmesi halinde, 2.2.2 (i) no.lu
paragrafta belirtilmiş olan ikamet şartı kesintisiz bir (1) yıllık yasal ikamet veya ardışık olmayan üç (3) yıllık yasal ikamet şeklinde azaltılır.
2.2.5 Bir Sporcunun vatandaşlık değiştirmesi ile ilgili başvuru yeni UF’si tarafından FEI Genel Sekreterine yapılmalı, değişikliğin sebepleri belirtilmeli ve
Sporcunun temsil etmeyi istediği yeni ülkenin pasaportu veya eşdeğer belgesi ile desteklenmelidir. FEI geçerli UF’yi spor uyruğu değişikliği talebinin
yapıldığı konusunda bilgilendirmelidir.
2.2.6 Bir Sporcu sadece FEI spor uyruğunun değişikliğine dair yazılı onay verdikten sonra yeni UF’si adına yarışmalara katılabilir.
2.2.7 Özel ve istisnai durumlarda, FEI ilgili UF’lerin mutabakatı ile geçerli mazereti bulunan kişilere bu konuda izin verebilir.
2.2.8 Olimpiyat ve Özürlüler Oyunlarına katılım Olimpiyat ve Özürlüler Yönetmeliklerine (42 no.lu Kuralın Eki, Olimpiyat Sözleşmesi) ve özellikle bu
yönetmeliklerde belirtilmiş olan bekleme sürelerine tabidir. Aynı şekilde, Bölge ve Kıta Oyunlarına katılım da yine ilgili idari organın yönetmeliklerine
tabidir.
3. Spor uyruğu ve spor uyruğu değişiklikleri: Reşit Olmayan Sporcular
3.1 Birden fazla ülkenin vatandaşı olan Reşit Olmayan bir Sporcu her takvimde hangi UF’yi temsil etmeyi istediğini seçebilir.
3.2 Reşit Olmayan bir Sporcu daha sonra UF’sini (her takvim yılında sadece bir kez) değiştirebilir. Bu UF değişikliği, Reşit Olmayan Sporcunun söz
konusu takvim yılının 1 Ocak tarihinden sonra başka bir UF adına uluslararası bir yarışmaya katılmış olması halinde, eski UF’nin, yeni UF’nin ve FEI’nin
onaylarına tabidir.
3.3 Reşit Olmayan Sporcunun 18. Doğum günü itibariyle, yukarıdaki 2. Paragraf geçerlidir. Bu tarihte, Sporcu kendisini FEI nezdinde tescil ettirecek
olan seçilmiş UF’sine tescil olur.
4. Eğer bağlı bir devlet, eyalet veya deniz aşırı bölge, vilayet veya koloni bağımsızlığını kazanır, bir ülke sınır değişiklikleri nedeniyle başka bir ülke ile
birleşir veya yeni bir UF FEI tarafından tanınırsa, bir yarışmacı ait olduğu veya söz konusu ülkenin UOK’si bulunduğu müddetçe ait olmuş bulunduğu
ülkeyi temsil etmeye devam edebilir. Ancak, eğer tercih ederse, yeni UF’sini temsil etmeyi de seçebilir. Bu tercih FEI tarafından onaylanmalıdır ve
sadece bir kez yapılabilir.
5.
5.1 (i) Vatandaşlığını kaybeden (ii) mülteci olan veya (iii) anavatanında FEI üyesi olan bir UF bulunmayan Yurt Dışında Yaşayan bir Yarışmacı,
anavatanında FEI üyesi olan bir UF kurulana kadar, ev sahibi ülkenin vatandaşı imiş gibi Şampiyonalar dahil Uluslararası Yarışmaların tümünde
uluslararası olarak yarışabilir.
5.2 Uyruğunda oldukları ülkede FEI üyesi bir UF bulunmayan ve durumları yukarıda 4 ve 5.1 no.lu paragraflarda belirtilmiş şartlara uymayan Sporcular
istisnai durumlarda ve vaka bazında FEI bayrağı altında FEI Yarışmalarına katılmak için FEI’den özel izin alabilir.
6. Vatandaşı oldukları ülkenin dışında yaşayan Sporcular:
6.1 Vatandaşı olduğu ülkenin dışında yaşayan yetişkin bir Sporcunun angajmanları, kendi UF’si ve FEI tarafından izin verilirse, CN’ler, CIM’ler ve
CI’lere katılım için “ev sahibi UF” tarafından yapılabilir. Sporcu, kendi UF’sine bağlı olmayı sürdürse de, belirtilen Yarışmalar için ev sahibi UF’nin yargı
yetkisine tabidir ve Yarışmalara ilgili Spor Kuralları uyarınca katılmalıdır. Bu durum bir spor uyruğu değiştirme vakası değildir. Sporcu her durumda
“kendi UF”sine bağlı kalacak ve her zaman bu UF’nin bayrağı altında yarışacaktır.
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6.2 Reşit Olmayan bir Sporcu aşağıdaki Yarışmalarda ve Yarışmanın nerede düzenlendiğine bakılmaksızın, ikamet ettiği ülke adına yarışabilir: Ek E,
GY’de tanımlanmış olduğu gibi Yıldızlar, Pony Binicileri, Genç Biniciler ve Genç Yetişkinler için CI’ler (CIO’lar ve Şampiyonalar hariç) ve yetişkinler için
CIM’ler. Bu şartlar altında, Sporcunun “kendi UF’sinin” yanı sıra FEI’yi de bilgilendirmesi gereklidir.
6.3 Her zaman için kendi UF’si adına değil de ikamet ettiği ülke adına yarışmış olan Reşit Olmayan bir Sporcu, bu ülkenin vatandaşı olmasa bile,
sadece (i) kendi UF’sinin bayrağı altında hiç yarışmamış olması, (ii) ikamet ettiği ülkenin FEI’nin görüşlerine göre vatandaşlığını almanın çok zor olduğu
bir ülke olması, (iii) Reşit Olmayan Sporcunun ikamet ettiği ülke için geçerli bir kimliği veya oturma izni veya eşdeğer bir belgesinin bulunması, ve (iv)
Reşit Olmayan Sporcunun en azından beş (5) ardışık yıl boyunca bu ülkede ikamet etmiş olması kaydıyla, on sekiz (18) yaşına bastıktan sonra ikamet
ettiği ülkenin kendi UF’si olarak belirlenmesi için FEI’ye başvurabilir. FEI, atçılık sporunun menfaatlerini Reşit Olmayan Sporcunun menfaatleri ile
karşılaştırarak değerlendirmek suretiyle, bu hüküm uyarınca yapılan başvuruları kabul veya ret etme hakkına sahiptir.
Madde 120 – Ekip Şefi
1. CIO’lar, FEI Şampiyonaları, FEI bölge veya Olimpiyat Oyunları veya Özürlüler Oyunlarına katılan üç veya daha fazla yarışmacılarının bulunması
halinde, UF’lerin bir Ekip Şefi ataması gereklidir. Eğer yarışmaya sadece ferdi biniciler katılıyorsa veya ayrı bir Ekip Şefi atanmamışsa, UF
yarışmacılardan birini Ekip Şefi olarak görevlendirmelidir.
2. CI yarışmaları için Ekip Şeflerinin atanması önerilmektedir.
3. Ekip Şefleri Yarışma ile ilgili olarak kendileri için düzenlenen tüm teknik toplantılara katılmalıdır.
4. Ekip şefi aşağıdakilerden sorumludur:
4.1. Yarışmaya katılan atların genel idaresi ve formu ve Takım Veterinerleri ile diğer milli takım üyeleri tarafından VY’ye uyulması.
4.2. CIO’lar, FEI Şampiyonaları, FEI Bölge, Olimpiyat Oyunları ve Özürlüler Oyunları, ve at CI’lerde, atanmış olmaları halinde, angajmanı yapılmış
yarışmacıların ve Atların ilan edilmesi ve silinmesi.
4.3. Özellikle 18 yaşın altındakiler başta olmak üzere, yarışmacıların genel idaresi, formu ve davranışları. 18 yaşının altındaki yarışmacılar için, Ekip
Şefleri Yarışmanın tüm süresi boyunca hem takımların ve hem de ferdi binicilerin davranışlarından sorumludur ve takımları ve ferdi binicileri ile birlikte
kalmaları zorunludur.
4.4. Takım Müsabakalarına katılmak için seçilmiş yarışmacıların ve Atların OK’ye bildirilmesi.
5. Madde 121.3 uyarınca kaza veya hastalık durumları haricinde (bir Yetkinlik Belgesinin gerekliliği bu değişikliği engellemedikçe, bakınız FEI Dünya
Şampiyonaları, Olimpiyat Oyunları), Ekip şefi seçilmiş takıma dahil yarışmacı ve Atları değiştirebilse de Yarışmaya angajmanı yapılmış ancak takıma
seçilmemiş ferdi bir yarışmacı ve/veya atı ekleyemez veya milli takımın herhangi bir üyesinin ve/veya Atının yerine kullanamaz.
6. Ekip Şeflerinin bir Yarışmada başka herhangi bir resmi görevi yerine getirmelerine izin verilmez.
7. Bir Ekip Şefi veya UF’si toplantılara katılmak veya diğer görevleri yerine getirmek için bir yardımcı atayabilse de bu yardımcı, aksi belirtilmedikçe,
yardımcı Madde 131 ile Ekip Şeflerine tanınan diğer haklara sahip olmayacaktır.
Madde 121 – Katılımcıların Açıklanması
1. Ekip Şefleri resmi Takım Müsabakası için angajmanları ve ferdi yarışmacıların isimlerini, Spor Kuralları uyarınca OK tarafından belirlenmiş süre
dahilinde ilan etmelidirler.
2. Eğer UF’ler resmi takımda izin verilenden fazla Sporcu ve At için angajman yaparsa, Ekip Şefi her disiplin için Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe
en geç ilk Veteriner Kontrolünden sonra resmi takıma seçilmiş Sporcular ve Atları belirlemelidir.
3. Bir takım Müsabakası için açıklanmış bir takım üyesinin ve/veya Atın kaza geçirmesi veya hastalanması halinde, bu Yarışma için angajman
yaptırılmış ferdi bir yarışmacı ve/veya At söz konusu takım üyesi ve/veya Atın yerine yarışabilir. Bu durum Ekip Şefi tarafından en geç ilgili
Müsabakanın başlamasından bir saat önce ilan edilmelidir. Yarışmadan çekilen yarışmacı/At başka herhangi bir Müsabakaya katılamaz.
Madde 122 – Kıyafet ve Selam
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1. Bir Hakem Heyetinin yetkisi altında bir sahada yapılan tüm Müsabakalarda, Başkan farklı bir talimat vermedikçe, tüm yarışmacılar Hakem Heyetinin
Başkanını nezaketen selamlamalıdır. Hakem Heyetinin mutabakatı ile OK yarışmacılara orada bulunan Devlet Başkanlarını ve resmi locada bulunan
herhangi özel konukları selamlama talimatı verebilir.
2. Hakem Heyeti başkanı veya bir üyesi tüm selamları alacaktır.
3. Sporcular seyircilerin önüne çıkarken uygun şekilde giyinmiş olmalıdır.
4. Renklerin tescili:
4.1 İlgili Disiplinin Spor Kuralları uyarınca Müsabakalarda üniformanın bazı bölümlerinde kullanılacak özel renkler ilgili Teknik Komitenin onayın a
tabidir.
4.2 Üniformanın bazı bölümlerinde kullanılacak özel renkler UF’ler tarafından sadece aşağıdaki şartlarda başvuru sahibinin lehine kullanımda
münhasırlık sağlamak amacıyla FEI’ye tescil ettirilebilir:
(i) Bir tescil başvurusu FEI tarafından yılın herhangi bir zamanında kabul edilebilir. Kabul edilen tescil, başvurunun kabul edildiği yıl dahil olmak üzere,
beş yıl boyunca geçerli olur. Başvurunun alındığı tarih ve saat tescilin öncelik sırasını belirleyecektir.
(ii) Aynı renkte yakalı siyah, kırmızı, lacivert ve yeşil ceketler tescil ettirilemez.
(iii) UF’ler tarafından zaten yaygın olarak kullanılan ve tescil edilmemiş renklerin üçüncü bir şahıs tarafından tescili, bir yıl boyunca kullanılmamış
olmadıkça, kabul edilmeyecektir.
(iv) Renklerin ilgili Disiplinin Spor Kurallarına uygun olması gereklidir.
(v) Beş yıllık bir süre için tescil edilen renkler, tescil bir önceki tescilin beşinci yılının 31 Aralık tarihinden önce yazılı olarak iptal edilmedikçe, otomatik
olarak tekrar tescil edilecektir.
(iv) Bu kurallar uyarınca tescil edilmiş renkler sadece tescilin mülkiyetine sahip olan UF tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kullanılabilir.
4.3 Renkler konusundaki anlaşmazlıklar, bu konuda kesin kararı alacak olan Genel Sekretere havale edilir.
Madde 123 – UOK Hamiliğindeki Olimpiyat ve Bölge Oyunları ve UPK Hamiliğindeki Engelliler Olimpiyat Oyunları
1. Sadece GY, Olimpiyat Tüzüğü ve Yönetmeliği, Ekleri ve ilgili idari organların yönetmeliklerinde belirtilmiş olan şartları karşılayan Sporcular UOK
hamiliğindeki Olimpiyat ve Bölge Oyunlarına katılabilirler (bakınız Ek B). Sadece GY ve geçerli Engelliler Olimpiyatları yönetmeliklerinde belirtilmiş
şartları karşılayan Sporcular Engelliler Olimpiyatlarına katılabilirler.
2. Olimpiyat, Engelliler Olimpiyatı ve/veya Bölge Oyunlarına katılan veya bunlar için akreditasyonu bulunan tüm Sporcular, Görevliler, Sorumlu Kişiler,
seyisler, veterinerler, antrenörler, Misyon Şefleri, Ekip Şefleri, Ulusal Federasyonun temsilcileri ve/veya Sporcunun destek personeli ve çevresinin diğer
üyeleri, bu katılım veya akreditasyon sebebiyle, UOK, UPK ve/veya geçerli Bölgesel Organizasyonların Kurallarına tabidir.
Madde 124 - GENÇ YETİŞKİNLER, GENÇLER, PONY BİNİCİLERİ, YILDIZLAR VE VETERANLAR
1. Yaşları tutan Sporcular Genç Yetişkinler, Gençler, Yıldızlar ve Pony Binicileri için birden (1) fazla kategoride FEI Müsabakaları ve FEI Şampiyonalarına
katılabilseler de, her bir Disiplinde herhangi bir takvim yılında sadece tek bir FEI Şampiyonasına katılabilirler.
2. Sporcular 18 (on sekiz) yaşına bastıkları yılın başından itibaren FEI Yetişkinler Müsabakaları ve Şampiyonalarına katılabilir, ancak herhangi bir
takvim yılında aynı Disiplinde ya Gençler ya Genç Yetişkinler ya da Yetişkinler FEI Şampiyonasına katılabilirler. Yaş sınırları ile ilgili diğer kısıtlamalar
ilgili Disiplinlerin Spor Kurallarında belirtilmiştir.
3. İstisnai durumlarda, Teknik Komiteler Büronun onayı ile özel Yarışmalar veya bölgeler için tanımlarda belirtilmiş yaşlarda değişiklik yapabilir.
4. Veteran Sporcularla ilgili kurallar her Disiplinin Spor Kurallarında belirtilmiştir.
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BÖLÜM III – SEREMONİLER, ÖDÜLLER VE HARCAMALAR
Madde 125 – Seremoniler
1. Açılış, Ödül ve Kapanış Seremonileri yerel adetlere göre yapılabilse de, aşağıdaki paragraflarda belirtilmiş olan prosedür uygulanmalıdır.
2. FEI temsilcisi veya, temsilci yoksa, Hakem Heyetinin Başkanı tüm FEI Şampiyonaları ve FEI Dünya Kupası Finallerinin Açılış, Ödül ve Kapanış
Seremonilerine katılmaya davet edilmelidir.
3. Bu seremonilere katılmaya davet edilen tüm yarışmacılar yarışmaya katıldıkları atların veya at arabalarının üzerinde kalmalıdır. Eğer (Olimpiyat
Oyunlarında olduğu gibi) ödül kazananlar için bir podyum kullanılıyorsa, ödül kazanan sporculardan attan inmeleri istenebilir. Hakem heyeti atların
iyiliği veya güvenlik amacıyla başka bir atın kullanımını onaylama yetkisine sahip olmalıdır.
4. FEI temsilcisi veya Yabancı Hakem, diğer ödüller OK veya sponsorlar tarafından verilmeden önce, FEI Madalyaları ve Kupalarını vermelidir.
5. Bu seremoniler esnasında ve Yarışma boyunca Yarışmanın FEI’nin hamiliği ile düzenlendiği belirtilmelidir.
6. FEI Şampiyonaları için Ödül Seremonisi hemen Müsabakanın sona ermesinden sonra yapılmalıdır.
7. OK bu seremonilerden önce ve seremoniler esnasında atların uzun süreler boyunca bekletilmesinden kaçınmalıdır.
Madde 126 – Ödüller
1. Tüm para ödülleri Atların Sahipleri veya kiracılarına veya yarışmacılara verilir. Özel olarak At Sahiplerine verilenler dışında, kupalar veya hatıralıklar
yarışmacılara verilir.
2. Tüm para ödülleri ahır, at çalıştırma ve yol masraflarının kısmi geri ödemesini teşkil eder.
Madde 127 – Ödüllerin Verilmesi
1. Tüm Müsabakalarda ödüller işbu Maddenin hükümleri uyarınca dağıtılacaktır.
2. Ferdiler veya takımlar için birincilik ödülünün değeri, ister nakit veya kolayca nakde çevrilebilecek ayni ödül olsun, ilgili Disiplin için Spor
Kurallarında aksi belirtilmedikçe, Müsabakada dağıtılacak olan para ödülünün ve nakde çevrilebilir ödüllerin toplam değerinin üçte birini (1/3) asla
aşamayacaktır.
3. Her Müsabaka için verilecek asgari ödül sayısı, en azından beş ödül olmak üzere, start alan her dört yarışmacı için bir ödül olacak şekilde
belirlenmelidir.
4. Yukarıda belirtilmiş olduğu gibi, ödüller söz konusu Yarışmada genel sıralama için tüm kalifikasyon Müsabakalarında veya bir Seri Yarışmayı takiben
genel bir sıralama için verilmelidir.
5. Tek bir nakdi veya ayni ödül, ödüllerin her zaman için işbu Madde uyarınca başlangıç veya kalifikasyon Müsabakalarının veya Yarışmalarının her biri
için verilmesi kaydıyla, bir kalifikasyon Müsabakaları Serisinin veya puanların toplandığı bir Yarışmanın sonunda veya bir Seri kalifikasyon Yarışmasının
bitiminde genel bir sıralama için verilebilir.
Madde 128 – Ödüllerin Dağıtımı
1. Programda her Müsabaka için belirtilmiş olan toplam ödül parası miktarı dağıtılmalıdır.
2. Para ödülleri, bu kişilerin OK’nin tüm mali ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, Ekip Şeflerine veya ödül kazanan Atların
Sahiplerine, kiracılarına veya yarışmacılara en geç Yarışmanın son Müsabakasından on (10) gün sonra verilmelidir.
3. Bir Müsabaka için para ödülü, söz konusu Müsabaka ile ilgili herhangi bir protesto veya temyiz başvurusu değerlendirme aşamasında iken
dağıtılamaz.
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Madde 130 – Çalenc Kupaları
Eğer Uluslararası bir Müsabaka için verilen çalenc kupasının gerçek sahibi olunması için bu kupanın aynı yarışmacı veya aynı ülke tarafından belirli kez
kazanılması gerekiyorsa, Müsabakanın genel şartları hangisi önce olursa ilk Müsabakanın tarihinden itibaren beş (5) yıl geçmeksizin veya kupa
başlangıçta belirtilmiş şartlar uyarınca kazanılana dek değiştirilemez.
Madde 131 – Harcamalar
1. Ekip Şefleri, Takım Veterinerleri, Sporcular, Seyisler, Atlar ve tüm diğer ilgili kişilerin harcamaları her bir Disiplinin ilgili Spor Kuralları uyarınca
karşılanır.
2. Görevlilerin harcamaları:
2.1 UF’ler ve OK’ler GY ve Spor Kuralları uyarınca tüm Görevlilerin seyahat, konaklama ve yemek harcamalarını karşılar.
2.2 Harcamaları OK tarafından karşılanacak olan FEI Görevlileri OK’nin onayı ile atanır.
3. Birden fazla disiplinde yapılan Şampiyonalarda, aynı kategorideki tüm FEI Görevlileri aynı harcırahları alır (tam miktar FEI tarafından belirlenir).
Madde 129 – FEI Madalyaları
FEI Madalyaları, ilgili Disiplinlerin Spor Kuralları uyarınca, FEI Şampiyonalarında başarı sıralamasına göre katılan ferdi yarışmacılara ve takımlara
verilecektir.
Madde 132 – İmtiyazlar
1. Yarışmada bulunan ve kendileri yarışmacı olmayan At Sahiplerine OK tarafından tribünlere ve çalışma sahasına giriş hakkı ve ahırlara özel giriş izni
sağlayan bir giriş kartı verilir. OK’ler At başına en azından iki At Sahibine giriş kartı sağlamakla yükümlü olsa da, ahırlara giriş izni için Veteriner
Yönetmeliğine bakınız.
2. Büronun Üyeleri ve Onursal Üyeleri, Daimi Komisyon Üyeleri ve FEI Onur Nişanı sahipleri FEI’nin yargı yetkisi ile düzenlenen tüm Yarışmalarda
biniciler tribününe serbestçe giriş hakkına sahiptir. Genel Sekreter talep üzerine bu imtiyaza sahip olan kişilere bir sertifika verecektir.
3. Sertifika sahipleri, tercihen mümkün olduğu kadar uzun bir süre öncesinde, gerekli biletler ve giriş kartları için ilgili OK’ye başvurmalıdır. Sertifikalar
başvuru ile birlikte sunulmalı ve biletler veya giriş kartları ile birlikte iade edilmelidir.
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BÖLÜM IV – TİCARİ HÜKÜMLER VE SPONSORLUK
Madde 133 – Ticari Haklar
1. FEI kendi ismi ve logosunun, FEI isimli Yarışmaların isimlerinin, logolarının ve Müsabaka formüllerinin sahibidir.
1.1. FEI tüm Resmi Uluslararası Sıralama Listelerinin sahibi ve şu anda veya gelecekte dünyada herhangi bir yerde kendi yetkisi altında yapılan
Yarışmalar ve Müsabakalara katılan Sporcular ve Atların sıralamasından kaynaklanan veriler veya bilgiler ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının gerçek
sahibidir.
1.2 FEI şu anda veya gelecekte dünyada herhangi bir yerde kendi yetkisi altında yapılan Yarışmalara dair veriler veya bilgiler ile ilgili tüm fikri mülkiyet
haklarının mutlak ve tek yasal ve gerçek sahibidir. Kimse öncelikle FEI’nin yazılı iznini almaksızın Yarışmalar ve Müsabakalarla ilgili veri veya bilgi
toplayamaz veya bunlardan faydalanamaz. Söz konusu kişinin veya kuruluşun geçerli mevzuat uyarınca söz konusu veriler veya bilgiler üzerinde
kontrol haklarına sahip olduğu oranda, bu kişi veya kuruluş işbu belge ile bu veriler ve bilgiler üzerindeki (gelecekteki hakların işbu devri yoluyla) bu
tür tüm mevcut ve (fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) tüm gelecekteki haklarını FEI’ye devretmektedir. UF’ler kendi bölgelerinde
düzenlenen Yarışmaların verilerini ve nerede yarıştıklarına bakılmaksızın Sporcuların verilerini ücretsiz olarak kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca, OK’ler
de kendi Yarışmalarının verilerini ücretsiz olarak kullanma hakkına sahiptir.
1.3 FEI tüm şekliyle gazeteler, Internet ve TV de dahil olmak üzere tüm medyada ve ayrıca aşağıdaki 2. ve 3. paragraflarda belirtilmiş koşullar
uyarınca sponsorluk ve pazarlama amacıyla yukarıda bahsi geçen mülklerinden faydalanma konusunda münhasır bir hakka sahiptir.
2. FEI şampiyonaları ve diğer FEI-isimli Yarışmalar için, FEI ve ilgili UF ve OK tarafından tüm ticari mülkiyetlerden faydalanmakla ilgili haklar ve
görevleri ve bunlardan kaynaklanan gelirlerin muhtemel paylaşımını tanımlayan bir Anlaşma yapılmalıdır.
2.1. Anlaşmada ilgili UF ve OK’nin daha önceki taahhütleri tanınmalı ve tüm muhtemel çatışmalar çözümlenmelidir.
2.2. 3. paragrafın hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Anlaşmanın normal temeli, ilgili UF ve OK’ye her FEI Şampiyonası veya Yarışması Kategorisi ve
karın muhtemel paylaşımı için Büro tarafından önceden belirlenmiş bir ücret karşılığında ticari mülkiyet haklarının tanınmasıdır.
2.3. Diğer Yarışmaların bir parçası olarak düzenlenen FEI-isimli Seriler ve Müsabakalar için, FEI ile ilgili UF ve OK tarafından, aksi üzerinde anlaşmaya
varılmadıkça, ilgili UF ve OK’nin daha önceki taahhütlerine riayet eden bir Anlaşma yapılmalıdır.
3. Anlaşmanın şartları Büro Yarışmanın, Serinin veya Müsabakanın tahsisi konusunda son karara varmadan önce kesinleştirilmelidir. TV haklarının tüm
ticari mülkiyet haklarının kullanımı ilgili Yarışmanın, serinin veya Müsabakanın düzenlenebilmesini sağlayacak şekilde müzakere edilmeli ve teknik ile
sportif koşulları ile binicilik sporunun tanıtımı göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Eğer FEI isimli bir Yarışmanın bir isim sponsoru varsa, sponsorun ismi ilgili isim ile birlikte kullanılabilir.
5. FEI Şampiyonaları, FEI Dünya Kupası Finalleri ve FEI Uluslar Kupası Serilerinde, tüm posterlerin üzerinde ve tüm programlar ve kitapçıkların kapak
sayfasında FEI’nin resmi logoları kullanılmalıdır.
6. CIO’larda tüm posterlerin üzerinde ve tüm programlar ve kitapçıkların kapak sayfasında FEI’nin resmi logoları kullanılmalıdır.
Madde 134 – Sponsorlu Takımlar
FEI Yarışmalarına katılabilmek için, Sponsorlu Takımların Spor Kuralları uyarınca FEI tarafından tescilli olması gereklidir.
Madde 135 – Sporcular ve Atların Üzerindeki Reklamlar ve Tanıtım
1. Bir Yarışmaya katılan Sporcular Yarışma esnasında Yarışmanın (dünya çapında her türlü medya organı vasıtasıyla) medyada yer alması ve sporun
tanıtımı amacıyla filme alınmayı, televizyonda yayınlanmayı, fotoğraflarının çekilmesini, kimliklerinin belirtilmesini, kendileri ile röportaj yapılmasını ve
başka herhangi bir şekilde kayda alınmayı kabul etmektedirler. Buna göre, Sporcular bu tür kayıtlarla ilgili tüm mülkiyet haklarını süresiz olarak FEI’ye
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devretmektedirler. Sporcular isimleri ve görüntüleri ile kendilerinin bir Yarışmada çekilmiş fotoğrafları ve hareketli görüntülerinin FEI ve/veya OK
tarafından Yarışmanın reklamının yapılması ve sporun tanıtımı amacıyla kullanılabileceğini kabul etmektedirler.
2. UOK hamiliğindeki Bölge ve Olimpiyat Oyunları dışında tüm Yarışmalarda, yarışmacılar imalatçının, Sporcunun Sponsorlarının, Sporcunun takımının
sponsorlarının, UF’nin Sponsorlarının, Sporcunun ülkesinin ve/veya Sporcunun kendisinin isminin bulunduğu (binicilik ekipmanı ve voltij keçeleri dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere) ekipman ve araçları sadece aşağıda belirtilmiş olan özel şartlar altında kullanabilirler:
2.1. Sponsor olmayan İmalatçının Tanıtımı
2.1.1.Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında, sponsorluk yapmayan bir giysi veya ekipman veya araç imalatçının ismi veya logosu her giysi/ekipman ve/veya (at
arabaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aracın üzerinde aşağıdaki şekilde bulunabilir:
(i) Atlı Araba Sürme Yarışmalarındaki koşumlar haricinde giysiler ve ekipman için üç metre kare (3 m2) (maksimum bir santimetre – 1 cm- yükseklik, maksimum üç santim – 3
cm – genişlik)
(ii) Atlı Araba Sürme Yarışmalarının At Terbiyesi ve Engel-Koni Parkuru aşamalarında arabaların her iki yanında elli metre kare (50 m2)
(iii) Atlı Araba Sürme Yarışmaları esnasında imalatçının tanıtımının bulunduğu kayışın boyutu kadar ve her bir koşumda sadece tek bir kez olacak şekilde en çok on santimetre
(10 cm)
2.2
Sponsorların tanıtımı
2.2.1 Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında, Sporcunun sponsorlarının, takımının sponsorlarının ve/veya UF’sinin sponsorlarının ismi ve/veya logosu aşağıdakileri
aşmayan bir yüzey alanını kapsayacak şekilde bulunabilir:
(i) Atlı Araba Sürme Yarışmalarının At Terbiyesi ve Engel-Koni Parkuru aşamalarında arabaların ve voltij keçelerinin her iki yanında dört yüz santimetre kare (400 cm2)
(ii) eyer örtüsünün her iki yanında iki yüz santimetre kare (200 cm2)
(iii) Reining Yarışmaları ve Atlı Araba Sürme Yarışmalarının At Terbiyesi ve Engel-Koni Parkuru aşamalarında ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin göğüs cebi hizasında
sadece bir kerede mahsus seksen santimetre kare (80cm2) ;
(iv) Engel Atlama Yarışmaları, At Terbiyesi Yarışmalarında ve Üç Günlük Yarışmaların Engel Atlama ve At Terbiyesi bölümlerinde ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin iki
yanının her birinde, göğüs cebi hizasında seksen santimetre kare (80cm2) ;
(v) voltij kıyafetlerinin üzerinde sadece bir kereye mahsus yüz santimetre kare (100 cm2);
(vi) Engel Atlama Yarışmaları ve Üç Günlük Yarışmaların Arazi Parkuru ve Engel Atlama bölümlerinde binici pantolonlarının sol bacağında sadece bir kez uzunlamasına olarak
seksen santimetre kare (80 cm2) (maksimum 20 santimetre uzunluğunda ve maksimum dört santimetre genişliğinde). Her durumda, binici pantolonları üzerindeki alan sadece
aşağıdakilerin görünür olması için kullanılmalıdır: Sporcunun ismi, Sporcunun uyruğu, Sporcunun sponsorlarının, takım sponsorlarının ve/veya UF’sinin sponsorlarının ismi
ve/veya logosu;
(vii) Gömlek yakasının ve kravatın her iki yanında veya bayanların bluzlarının yakasının orta kısmında ortalanmış olarak on altı santimetre kare (16cm2 );
(viii) Üç Günlük Yarışmaların Arazi Parkuru Bölümü ve Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin bir kolunda iki yüz santimetre kare (200 cm2)
veya ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin her bir kolunda yüzer santimetre kare (100 cm2);
(ix) Engel Atlama Yarışmaları ve Üç Günlük Yarışmaların Engel Atlama ve Arazi Parkuru Bölümleri ve Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında togun orta kısmında dikey olarak yüz yirmi
beş santimetre kare (125 cm2) (maksimum yirmi beş santim – 25 cm – uzunluk, maksimum beş santimetre – 5 cm – genişlik);
(x) Engel Atlama Yarışmaları, At Terbiyesi Yarışmaları, Atlı Araba Sürme Yarışmaları, Voltij Yarışmaları ve Üç Günlük Yarışmalarda Yarışmaların Engel Atlama ve
Arazi Parkuru bölümlerinde, sinekliklerin kulaklıkların üstündeki logolar için yetmiş beş santimetre kare (75 cm2).
2.2.1.1 Sporcular FEı Şampiyonaları ve/veya CIO’lar esnasında müsabakanın tüm aşamalarında (takım ve ferdi) kendi UF’lerinin resmi kıyafetlerini
giymelidirler. Yukarıdakilere bakılmaksızın, FEI Şampiyonalarında OK’ler yukarıdaki 135.2.2.1’de belirtilmiş olan sınırlamalar uyarınca takım sponsorları
ve/veya UF sponsorlarının isimleri ve logolarının haricinde, bu tür isimleri ve logoları programda yasaklayabilirler .
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2.2.1.2 Eğer bir UF’nin resmi bir kıyafeti yoksa, söz konusu UF’nin Sporcuları ilgili Disiplin Kuralları ve işbu Maddenin hükümleri çerçevesinde kendi
kıyafetlerini giyebilirler. Yukarıdakilere bakılmaksızın, CSIO Yarışmalarında OK’ler yukarıdaki 135.2.2.1’de belirtilmiş olan sınırlamalar uyarınca takım
sponsorları ve/veya UF sponsorlarının isimleri ve logolarının haricinde, bu tür isimleri ve logoları programda yasaklayabilirler.
2.2.2. Atlı Araba Sürme Yarışmalarının Maraton bölümü özel olarak bu Madde kapsamında değildir ve bu bölüm için Atlı Araba Sürme için Spor Kuralları geçerlidir.
2.2.3 OK bir Müsabaka ve/veya Yarışma sponsorunun/sponsorlarının ismini ve/veya logosunu müsabaka sahasında bulunan OK ekibi üyelerinin üzerinde ve ayrıca Müsabaka
sahasında iken ve tüm FEI Yarışmalarının ödül seremonileri esnasında ahır örtülerinin üzerinde sergileyebilir. Sporcunun numarası üzerindeki ismin ve/veya logonun boyutu 100
cm2’yi aşmamalıdır.
2.3
Sporcunun Milliyeti
2.3.1 Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında Sporcunun milliyetinin ismi veya logosu, ulusal sembolü ve/veya ulusal bayrağı ve/veya Sporcunun UF’sinin ismi veya
logosu aşağıdakileri aşmayacak bir şekilde mevcut bulunabilir:
(i) Atlı Araba Sürme Yarışmalarının At Terbiyesi ve Engel-Koni Parkuru aşamalarında arabaların ve voltij keçelerinin her iki yanında dört yüz santimetre kare (400 cm2)
(ii) Reining Yarışmaları ve Atlı Araba Sürme Yarışmalarının At Terbiyesi ve Engel-Koni Parkuru aşamalarında ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin göğüs cebi hizasında
sadece bir kerede mahsus seksen santimetre kare (80cm2) ;
(iii) Engel Atlama Yarışmaları, At Terbiyesi Yarışmalarında ve Üç Günlük Yarışmaların Engel Atlama ve At Terbiyesi bölümlerinde ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin iki
yanının her birinde, göğüs cebi hizasında makul bir boyutta;
(iv) eyer örtüsünün her iki yanında 200 cm2;
(v) voltij kıyafetlerinin üzerinde sadece bir kereye mahsus yüz santimetre kare (100 cm2);
(vi) Üç Günlük Yarışmaların Arazi Parkuru Bölümü ve Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin bir kolunda iki yüz
santimetre kare (200 cm2) veya ceketlerin veya üstte bulunan kıyafetlerin her bir kolunda yüzer santimetre kare (100 cm2);
(vii) Engel Atlama Yarışmalarında togun orta kısmında dikey olarak;
(viii) At Terbiyesinde kaskın orta kısmında dikey olarak;
(ix) Üç Günlük Yarışma ve Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında kaskın orta kısmında dikey olarak. Her iki durumda da, milli renkler kasların tüm yüzeyinde
bulunabilir;
(x) Engel Atlama, Üç Günlük Yarışmaların Arazi Parkuru ve Engel Atlama bölümleri ile Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında binici pantolonlarının sol bacağında
sadece bir kez uzunlamasına olarak seksen santimetre kare (80 cm2) (maksimum 20 santimetre uzunluğunda ve maksimum dört santimetre genişliğinde);
(xi) Engel Atlama Yarışmaları, At Terbiyesi Yarışmaları, Atlı Araba Sürme Yarışmaları, Voltij Yarışmaları ve Üç Günlük Yarışmalarda
Yarışmaların Engel Atlama ve Arazi Parkuru bölümlerinde, sinekliklerin kulaklıkların üstündeki logolar için yetmiş beş santimetre kare
(75 cm2).
Her durumda, söz konusu ismin ve/veya logonun Mad. 2.2.1 ve 2.3.1’de belirtilmiş olan yüzey alanları ile uyumlu olması kaydıyla, Sporcunun
milliyetine dair işaretler aynı alanda Sporcunun sponsorunun/sponsorlarının, takımının sponsorunun/sponsorlarının ve/veya UF’nin
sponsorunun/sponsorlarının ismi ve/veya logosu ile birleştirilebilir.
2.4
Sporcunun İsmi
2.4.1 Müsabaka alanında iken ve ödül törenleri esnasında Sporcunun ismi aşağıdakini aşmayan bir alanda bulunabilir:
(i) Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Engel Atlama Yarışmaları, Üç Günlük Yarışmaların Engel Atlama ve Arazi Parkuru bölümlerinde, binici pantolonunun sol
bacağında sadece bir kez uzunlamasına olarak seksen santimetre karelik (80 cm2) (maksimum 20 santimetre uzunluğunda ve maksimum dört
santimetre genişliğinde) bir alan üzerinde bulunabilir.
3. Burada aksi belirtilmedikçe, hiçbir Sporcu, Görevli, At, araba, voltij keçesi veya binicilik ekipmanı üzerinde Müsabaka sahasında iken veya
performans esnasında bir reklam veya tanıtım bulunmasına izin verilmez. Ancak, izi gezen Sporcular sponsorlarının, takım sponsorlarının ve/veya
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UF’lerinin sponsorlarının logolarını veya uyruklarını üstlerindeki kıyafetin önünde ve arkasında dört yüz santimetre kareyi (400 cm2) aşmayacak şekilde
ve başlıkları üzerinde elli santimetre kareyi (50 cm2) aşmayacak şekilde taşıyabilirler
4. FEI Yarışmalarda Resmi Uluslararası Sıralama Listesinde 1 numarada bulunan Sporcuların bir kol bandı takmasını şart koşabilir.
5. Bir Görevli ve/veya FEI tarafından bu yönde bir talebin alınmasını takiben söz konusu kol bandının takılmaması halinde, istisnai şartlar haricinde,
Sporcuya Sarı bir Uyarı Kartı verilir.
6. Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, tüm geçerli yayın, internet veya benzer mevzuat ya da anlaşmaların bu tür reklamlara imkan tanıması
kaydıyla, engellerin, engellerin üzerinde ve sahanın Kenanlarında reklamlar bulunabilir. Örneğin, sponsorlu engeller/maniler için koşullar Spor
Kurallarında mevcuttur.
7. FEI tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, işbu madde çerçevesinde, müsabaka alanı Sporcunun değerlendirildiği veya atının bir at/veteriner
muayenesinden geçtiği tüm alanları içerir ve ısınma sahalarını, Üç Günlük Yarışmada “start ve finiş boksunu”, Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında veteriner
kapılarındaki bekleme alanlarını veya Atlı Araba Sürme Yarışmalarındaki zorunlu mola yerlerini içermez.
8. Baş komiser Sporcuların sahaya girmeden önce yukarıdaki kurallara uymasının sağlanmasından sorumludur. Yukarıdakilere
uymayan Sporcuların müsabaka esnasında sahaya girmesine izin verilmez. Bir UF tarafından onaylanmış ancak işbu Maddenin
gerekliliklerine uymayan resmi kıyafetlere FEI tarafından izin verilmez.
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BÖLÜM V – ATLAR
Madde 136 – Atların Yaşı
FEI Yarışmalarına katılan Atlar için yaş kısıtlamaları ilgili Spor Kurallarında belirtilmiştir.
Madde 137 – At Pasaportları ve Mikroçipler
1. Yabancı bir ülkede CIM (bakınız Ek E) Yarışmalarında herhangi bir Müsabakaya katılan Atlar ve diğer CI, CIO Yarışmaları, FEI Şampiyonaları, Bölge,
Olimpiyat Oyunları ve Özürlüler Oyunlarına katılan atların bir kimlik belirleme yöntemi olarak ve atın mülkiyetinin belirlenmesi amacıyla resmi, geçerli
bir FEI pasaportu veya FEI tarafından onaylanmış ve bir FEI Tanıma Kartının içerisinde taşınan Ulusal bir Pasaportu olması gereklidir. Kalıcı olarak
Avrupa Birliği Üyesi bir ülkede bulunan Atların tümünün, FEI tarafından tanınmış olan, Komisyon Yönetmelikleri uyarınca ulusal ve AB onaylı kabul
edilebilir bir pasaportu bulunmalıdır. Bunun istisnası, hiç ara verilmeksizin sürekli olarak vizesi yapılmış olan bir FEI pasaportunun bulunmasıdır.
2. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Kendi ülkelerinde CIM Yarışmalarına (bakınız Ek E) ve CSI-P ve CSI-Ch-A Yarışmalarına katılan atların 1. paragrafta
belirtilmiş olan şekilde bir FEI pasaportunun veya FEI tanıma kartının bulunmasına gerek yoktur. Bu tür Atlar FEI tarafından uygun şekilde tescilli ve
teşhis edilebilir olmalıdır.
1 Ocak 2017 itibariyle FEI tarafından ilk kez tescil edilen Atlar için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır: (i) Atın kimliğinin en azından FEI
tarafından onaylanan Ulusal bir Pasaport ile belirlenebilmesi ve (ii) FEI tarafından onaylanan Ulusal Pasaportlardaki tanım sayfası ve
şemanın taranarak At Yarışmaya katılmadan önce UF’ler tarafından FEI Veritabanına yüklenmesi gereklidir. ve, ev sahibi ülkede ve
menşe ülkede enflüanza aşısı gerekliliğinin bulunmadığı durumlar dışında, tüm Atların geçerli bir aşı belgesi bulunmalıdır. Kalıcı olarak
Avrupa Birliği Üyesi bir ülkede bulunan Atların tümünün en azından Komisyon Yönetmelikleri uyarınca ulusal ve AB onaylı kabul edilebilir bir pasaportu
bulunmalıdır.
3. Tüm FEI pasaportları ve/veya ulusal pasaportlarda UF tarafından tescilli At Sahibinin tam ismi, adresi ve imzası bulunmalıdır. Kabul edilebilir olması
için atın tarifi ve şema doğru şekilde doldurulmuş olmalı ve FEI pasaportu/ulusal pasaport tüm aşılar ile ilaç kontrol testlerinin listesini içermelidir.
FEI/ulusal pasaportu bulunan bir Atın ismi değiştirildiğinde ve pasaport üzerinde gerekli değişiklikler yapıldığında, UF FEI’yi bilgilendirmelidir.
4. UF’ler gerekli olan tüm Atlar için pasaport düzenlemekten ve pasaportların UF’nin mührü ve bir Uf Yetkilisinin imzası ile tasdiklenmeden önce
Veteriner Yönetmeliğinde belirtilmiş olan şekilde doğru olarak doldurulmasını sağlamaktan sorumludur. Her durumda, UF’ler Atın tanımının uygun bir
standart uyarınca doğru şekilde doldurulmuş olduğu konusunda tatmin olmalıdır. UF’ler teşhis sayfasının bir kopyasını tescil için FEI’ye göndermelidir.
Söz konusu işlemlerin ev sahibi UF’nin sorumluluğunda olduğu Ödünç Atlarla Yarışmalar (Madde 111) dışında, bir Yarışmada bir Attan Sorumlu Kişi
pasaportun doğruluğundan ve pasaportun Pasaport Kontrolünde arz edilmesinden sorumludur.
4.1 1 Ocak 2010 itibariyle, FEI yasal olarak Komisyon Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Avrupa Birliği kimlik belirleme gerekliliğine tabi atlar için
pasaport düzenlememektedir. AV At dokümantasyon prosedürleri için VY Mad. 1010 ve Ek XVII geçerlidir. Bunun istisnai aralıksız olarak sürekli olarak
vizesi yapılmış bir FEI pasaportunun tekrar vize yaptırılmasıdır.
5. Bir At işbu Maddenin 1. paragrafı uyarınca sadece bir FEI pasaportu veya ulusal pasaporta ve daimi bir pasaport numarasına sahip olabilir. Eğer bir
UF FEI pasaportu/ulusal pasaportun kayıp olduğuna ikna olursa veya pasaportun bir bölümü dolarsa, üzerinde açıkça “ikinci nüsha” ibaresi bulunan ve
orijinal pasaport ile aynı numaraya sahip yeni bir pasaport çıkartabilir. Pasaportun ikinci nüshasının çıkartıldığı FEI’ye rapor edilmelidir (bakınız VY).
6. OK her Atın, VY uyarınca, Yarışma yerine geldiğinde yapılan muayenede Pasaport Kontrolünde olumlu olarak teşhis edilmesini sağlamalıdır. Bir
pasaportta yanlış yönlendirici veya hatalı bilgiler olması veya Atın olumlu şekilde teşhis edilememesi halinde, bu durum Temyiz Kurulu Başkanına rapor
edilmeli ve kendisi vakayı pasaportun numarasını ve Atın ismini belirterek Genel Sekretere rapor etmelidir.
7. Eğer bir At bir CI, CIO, FEI Şampiyonası, Bölge Oyunları veya Olimpiyat Oyunlarına FEI Kimlik Kartı ile bir FEI/ulusal pasaportu olmaksızın gelirse
veya pasaport hatalı ise, Temyiz Kurulu (veya Temyiz Kurulunun olmadığı durumlarda Hakem Heyeti) Onay vermedikçe Atın yarışmasına izin
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verilmez. Sadece istisnai durumlarda FEI/Ulusal pasaportsuz veya FEI Kimlik Kartsız bir Atın yarışmasına izin verilir.
8. FEI tarafından ilk kez tescil edilen tüm atların kimliği, ISO 11784 ve ISO 11785 uyarınca, bir mikroçip ile teşhis edilebilir olmalıdır.
Madde 138 – Atların İsimleri
1. Prensip olarak, bir Atın pasaportuna kayıtlı ilk tescilli ismi kendi UF’si tarafından ilk olarak tescil edildiği orijinal ismi olacak ve bu isim daimi olarak
pasaportta bulunacaktır.
2. İlk tescilli isim ticari bir şirketin veya ürünün ismi olamaz. Eğer bu ismin ticari bir şirketin veya ürünün ismi olduğu düşünülüyorsa, yeni bir ilk tescilli
isim pasaporta girilmeli ve daimi olarak pasaport üzerinde kalmalıdır.
3. Yukarıdaki 1 ve 2. paragraflarda bahsi geçen isme ticari bir ön /son ek ilave edilebilir. Bu ek pasaporta kaydedilmelidir. Ancak, UOK hamiliğinde
düzenlenen Bölge ve Olimpiyat Oyunlarında, bu tür ön/son ekler bir programda veya herhangi başka bir şekilde kullanılamaz.
4. Eğer yeni bir ilk isim kullanılacak ve pasaporta kaydedilecek ve/veya ticari ön/son ek değiştirilecekse, At yeni ismi ve/veya yeni ön/son eki sonraki
12 ay boyunca aşağıdaki şekilde taşımalıdır: yeni isim ve/veya yeni ön/son ek eski isim ön/son ek (bakınız VY).
Madde 139 – Atların Sahipleri ve Kiracıları
1. UF’ler resmi pasaportlu Atların Sahipleri ve kiracıları için bir sicil tutmalıdır. Sahip Değişiklikleri ve Kira Kontratlarının kayıtları FEI/ulusal pasaporta
işlenmeli ve bir UF yetkilisinin mührü ve imzası ile tasdiklenmelidir.
2. Bir At Sahibinin ülkesinin veya, bir kira kontratının geçerli olduğu durumlarda, kiracısının ülkesinin veya kendisine sahip olan veya kiralamış bulunan
şirketin tescilli olduğu ülkenin vatandaşlığındadır. Ancak bir şirket bir şahıs ile ortak olarak bir Ata sahip olabilir.
3. Bir veya daha fazla At farklı uyruklarda bir Sahiplik ortaklığına ait olduğunda, At Sahipleri ilk angajmanı yaptırmadan önce Atın veya Atların
yarışacağı uyruğu FEI’ye ilan etmeli ve bu uyruk FEI/Ulusal pasaportlara işlenmelidir. Atlar ortaklık feshedilene veya Atlar satılana kadar bu uyrukta
kalmalıdır. Daha sonra meydana gelecek tüm uyruk değişiklikleri FEI’ye rapor edilmelidir.
4. Olimpiyat Oyunlarında angajman yapılan Atlar, Oyunlardan önceki yılın 31 Aralık tarihi itibariyle yarışmacı ile aynı uyruğa sahip At Sahiplerinin
mülkiyetinde olmalıdır (Olimpiyat Yönetmeliğine bakınız).
5. Yarışmacılar, Olimpiyat Oyunları dışında tüm Müsabakalarda farklı bir uyruktan At Sahiplerine ait Atlarla yarışabilirler (bakınız Madde 118 – Sorumlu
Kişi).
BÖLÜM VI – SPORCULAR VE ATLARIN GÜVENLİĞİ
Madde 140 – Sporcuların Güvenliği
1. Yarışma yerinde ata binerken uygun şekilde bağlantılı Koruyucu Kaskların takılması zorunludur. Müsabaka sahası ve buna bitişik ısınma sahalarının
yanı sıra müsabakaya katılma amacıyla bu sahalar arasında ve ahırdan/ahıra gidiş gelişlerde, Koruyucu Kask gereklilikleri geçerli Spor Kuralları
uyarıncadır. Bir Görevli tarafından uyarıldıktan sonra gerekli hallerde (ya bu Genel Yönetmeliğin şartları veya ilgili Spor Kurallarının şartları
uyarınca) söz konusu Koruyucu Kaskın takılmaması halinde, istisnai şartlar haricinde, Sporcuya Sarı bir Uyarı Kartı verilir. FEI tarafından aksi açıkça
belirtilmedikçe, Sporcular veya ekipman (örneğin Koruyucu Kask, baş örtüsü veya araba) üzerinde kameraların kullanılmasına izin verilmez. Bir
Sporcunun yarışırken bir kamerayı üzerinde bulundurma kararı her zaman için gönüllü olarak ve Sporcu tarafından riskler göze alınarak verilir.
2. Hakem Heyeti, sorumlu sağlık görevlisine danışmak suretiyle, ciddi veya ciddi olması olası bir yarası, sakatlığı, rahatsızlığı veya hastalığı bulunan ve
devam etmesi uygun olmayan bir Sporcuyu bir Müsabakaya veya Yarışmaların geri kalanına katılmaktan istediği anda men edebilir.
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Madde 141 – Atların Güvenliği
Bir Yarışma esnasında bir hastalık veya yaralanma/sakatlanma olması halinde, Hakem Heyeti, Veteriner Delegesi veya Komisyonuna danışmak
suretiyle, Atın ilgili Müsabaka veya sonraki Müsabakalara katılıp katılamayacağına karar verir.
Madde 142 – Atlara Kötü Muamele
1. Kimse bir Ata bir Yarışma esnasında veya herhangi başka bir anda kötü muamele yapamaz. Kötü muamele, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, Ata acı veren veya gereksiz yere rahatsız olmasına yol açan veya acı vermesi ya da rahatsız olmasına yol açması muhtemel olan tüm
eylemler veya ihmaller manasına gelir.
Ata kamçıyla aşırı derecede vurulması veya Atın dövülmesi;
Atın herhangi tipte bir elektrikli şok aletine maruz bırakılması;
Mahmuzların aşırı veya ısrarlı şekilde kullanılması;
Atın ağzına kantarma veya başka bir aletle vurulması;
Yorgun, topallayan veya yaralı bir atın yarıştırılması;
Ata sırıkla baraj yapılması.
Atın vücudunun herhangi bir yerinin anormal derecede duyarlı veya duyarsız olmasına yol açılması;
Bir Ata yeterince yem, içecek veya egzersiz sağlanmaması;
Bir engeli devirdiğinde Atın aşırı derecede acı çekmesine yol açacak herhangi bir cihaz veya ekipman kullanılması.
2. Kötü muameleye tanık olan bir kimse durumu gecikmeksizin bir protesto şeklinde (Madde 163) rapor etmelidir. Eğer kötü muameleye bir Yarışma
esnasında veya bir Yarışmayla doğrudan alakalı olarak tanık olunursa, bu durum bir Yetkiliye bir protesto olarak (Madde 163) rapor edilmelidir. Eğer
kötü muameleye herhangi başka bir zamanda tanık olunursa, bu durum FEI Mahkemesine bildirilmek üzere Genel Sekretere bir protesto olarak (Madde
163) rapor edilmelidir.
Madde 143 – İlaç Kontrolü ve Dopingle Mücadele
1. İlaç Kontrolü ve Dopingle Mücadele hükümleri, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları uyarınca İnsan Sporcular için Dopingle Mücadele Kurallarında
(İSDMK) ve Atlar İçin Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaç Yönetmeliğinde (ADMKİY) belirtilmiştir.
2. Yasaklı bir Madde ile tedavi görmekte olan bir Atın bir Yarışmaya katılıp katılamayacağına dair karar, VY’de belirtilmiş prosedürler uyarınca Veteriner
Delegesi veya Komisyonunun tavsiyesi üzerine Hakem Heyeti Başkanı tarafından alınır.
Madde 144 – Hakemler
1. Bir Hakem, bir Müsabaka veya Yarışmayı kontrol etmek için atanmış bir Hakem Heyetinin bir Üyesidir. Uluslararası bir Müsabaka veya Yarışma için
Hakem Heyetinin üyeleri olarak atanacak Hakemlerin sayısı ve Kategorileri GY’de ve her Disiplinin Spor Kurallarında belirtilmiştir.
2. Üç Hakem kategorisi mevcuttur: Resmi Uluslararası Hakemler, Uluslararası Hakemler ve Uluslararası Aday Hakemler ve Spor Kurallarında
tanımlanmış diğerleri.
Her Kategori için gerekli kalifikasyonların detayları her Disiplin için Spor Kurallarında belirtilmiştir. 3. UF’lerin Genel Sekretere, her Disiplin için Spor
Kurallarında belirtilmiş olan gereklilikler uyarınca, ilk kez Uluslararası Hakem ve Uluslararası Aday Hakem olarak görev ve ödev yapmak için önerilen
kişilerin isimlerini, kalifikasyonlarını ve uyruklarını bildirmekle yükümlüdür.
4. Tüm kategorilerdeki Hakemler 70 yaşına bastıkları yılın sonunda emekli olmalıdırlar. Özel durumlarda ve ilgili Teknik Komitenin Kararı ile, bu yaş
sınırı uzatılabilir.
5. Tüm Kategorilerdeki Hakemler GY veya ilgili Spor Kurallarında belirtilmiş olandan daha yüksek bir seviyede görev yapamaz.
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BÖLÜM VII – YARIŞMA GÖREVLİLERİ
Madde 145 – Uluslararası Aday Hakem
1. FEI UF’leri tarafından önerilen ve FEI Merkezi tarafından ilgili Teknik Komite ile işbirliği yapılarak kabul edilmiş olan tüm kalifiye Uluslararası Aday
Hakemlerin bir listesini tutmaktadır.
2. Bir Uluslararası Aday Hakemin kalifikasyonları ve görevleri her Disiplinin Spor Kurallarında belirtilmiştir.
Madde 146 – Uluslararası Hakem
1. FEI ilgili UF’lere danışıldıktan sonra ilgili Teknik Komite tarafından atanmış kalifiye Uluslararası Hakemlerin bir listesini tutmaktadır.
2. Uluslararası bir Hakemin kalifikasyonları ve görevleri her Disiplinin Spor Kurallarında belirtilmiştir.
3. Her Disiplinin Spor Kurallarında, Büronun Onayı ile, farklı tip ve kategoride uluslararası Yarışmalarda Hakem Heyetinin üyesi veya Başkanı olmak için
gerekli kalifikasyonlar belirtilebilir.
4. İlgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, sadece Uluslararası bir Hakem bir Şampiyona veya bir FEI Dünya Kupası finalinde Hakem
Heyetinin üyesi ve diğer tüm Uluslararası Yarışmalarda Hakem Heyetinin Başkanı olarak atanabilir.
5. Uluslararası bir Hakem bir Şampiyona ve bir FEI Dünya Kupası Finalinde Hakem Heyetinin üyesi ve diğer tüm Uluslararası Yarışmalarda Başkan
olarak atanabilir.
Madde 147 – Resmi Uluslararası Hakem
1. FEI, teknik liyakat ve deneyime dayanarak, ilgili Teknik Komitenin önerisi ile Uluslararası Hakemler Listesinden FEI Merkezi tarafından seçilmiş
Resmi Uluslararası Hakemlerin bir listesini tutmaktadır.
2. Her Disiplinin Spor Kurallarında, FEI Merkezinin onayı ile, Hakem Heyeti Başkanının Resmi bir Uluslararası Hakem olması gereken Yarışmalar
belirtilebilir.
3. Her Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, iki resmi lisandan birini akıcı olarak konuşabilmesi kaydıyla, sadece Resmi bir Uluslararası
Hakem FEI Dünya Kupası Finalleri, FEI Yetişkinler, Bölge Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları için Hakem Heyetinin Başkanı olarak atanabilir.
Madde 148 – Yabancı Hakem
1. FEI Tüzüğü, GY ve Spor kuralları uyarınca belirli Uluslararası Müsabakalar ve Yarışmalarda Yabancı bir Hakemin görevlendirilmesi gereklidir.
2. Bir Hakem Heyetinin Başkanı veya bir üyesi, Yarışmanın yapılmakta olduğu ülkeden başka bir uyruğa sahipse, yabancı kabul edilir. FEI uygun
görülen durumlarda bu kuralın istisnalarına izin verebilir. İlgili Disiplinin Spor Kurallarında başka kısıtlamalar konulabilir.
3. Yabancı bir Hakem uygun Hakem Listesinden seçilmelidir.
4. Yabancı Hakem, Müsabakalarda hakemlik yapmanın yanı sıra, Yarışmanın genel idaresi ile ilgili olarak OK’ye tavsiyelerde bulunabilir ve Tüzüğü, GY
ve Spor Kurallarını yorumlama ve bunlara uyulmasını sağlama yetkisi vardır. Yabancı Hakemin Müsabakalar ve Yarışmanın bütün olarak
organizasyonuna dair bir raporu Genel Sekretere göndermesi gereklidir.
5. Eğer bir Teknik Delege atanmamışsa, bir Yarışmada bulunan Yabancı Hakemin hakemlik yapmanın yanı sıra, işbu GY veya ilgili Disiplinin Spor
Kurallarında kısıtlanmadıkça, Yarışmanın organizasyonu ve idaresi ile ilgili tüm konuları kontrol etmesi, gözlemlemesi ve izlemesi beklenir.
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Madde 149 – Hakem Heyetleri – Atama
1. Hakem heyeti, her Disiplinin Spor Kurallarında belirtilmiş olduğu gibi, bir Başkan ve uygun kategoride ve sayıda Hakemden oluşacaktır. Hakem
Heyeti, Tüzükte, GY’de ve ilgili Spor kurallarında aksi belirtilmedikçe, Müsabakaların teknik hakemliğinin yapılmasından ve tüm diğer Kararların
alınmasından sorumludur.
2. Bir Hakem Heyeti, ilgili Disiplinin Spor Kurallarında belirli bir Yarışma için birden fazla Yabancı Hakem gerektiği belirtilmedikçe, Başkan veya
Hakemlerden biri Yabancı bir Hakemse uluslararası bir Hakem Heyeti olarak kabul edilir.
3. Uluslararası Hakem Heyetleri CIM’lerde (bakınız EK E) seçime bağlı ancak diğer Uluslararası Yarışmalarda zorunludur.
4. İstisnai durumlarda Genel Sekreter Avrupa dışındaki CI’lerin Yabancı bir Hakem olmaksızın düzenlenmesine izin verebilir.
5. Uluslararası Yarışmalarda Hakem Heyetlerinin Başkanları ve üyeleri, işbu maddede veya ilgili Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, ilgili UF/OK
tarafından atanacaktır.
6. CI (W) ve CIO Yarışmaları için Yabancı Hakemlerin, ilgili UF/OK tarafından atanma için Teknik Komite ile işbirliği halinde, FEI Merkezi tarafından
önerilmesi gereklidir.
7. FEI, Teknik Komitelerle işbirliği yaparak, aşağıdakiler için Hakem Heyetlerini atayacaktır:
7.1. FEI Dünya Kupası Finalleri ve diğer FEI-isimli Yarışmalar veya Müsabakalar;
7.2. ilgili Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, tüm Disiplinlerde ve kategorilerde FEI Kıta ve FEI Bölge Şampiyonaları;
7.3. Bölge ve Kıta Oyunları.
8. FEI, Teknik Komitelerle işbirliği yaparak, aşağıdakiler için Hakem Heyetlerinin Başkanlarını ve üyelerini atayacaktır:
(i) FEI Pony. Gençler, Genç yetişkinler ve Yetişkinler Kıta At terbiyesi Şampiyonaları;
(ii) Bölge Oyunlarındaki At terbiyesi Müsabakaları;
(iii) FEI Kıta Voltij Şampiyonaları;
(iv) Tüm Disiplinler için FEI Dünya Şampiyonaları;
(v) FEI Dünya Kupası At terbiyesi Finalleri;
(vi) Olimpiyat Oyunları.
9. FEI tarafından atanmış herhangi bir Yetkilinin gelememesi halinde, FEI ilgili Teknik Komitenin başkanı ile işbirliği yaparak bu Yetkilinin yerini alacak
kişiyi seçmekten sorumludur.
10. Bir Hakem, aynı Yarışmada esasen ulusal bir yapıda olan başka herhangi görevleri yerine getiremez.
11. Hakem heyetinin görevleri Madde 159’da belirtilmiştir.
Madde 150 – Temyiz Hakem Kurulu – Atama
1. İlgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, tüm Uluslararası Yarışmalar için bir Başkan ve en azından iki üyeden oluşan bir Temyiz Hakem
Kurulu atanacaktır. Temyiz Hakem Kurulunun tertibi konusunda Yarışmanın UF’sine danışılmalıdır.
2. Temyiz Hakem kurulu FEI Dünya Kupası Finalleri, FEI Şampiyonaları, Bölge ve Olimpiyat Oyunları için uluslararası (yani Başkan veya üyelerden biri
yabancı) olmalıdır.
3. Atamalar:
3.1. FEI, ilgili Teknik Komiteye danışmak suretiyle, FEI Dünya Binicilik Oyunları ve Olimpiyat Oyunları için Temyiz Hakem Kurullarının Başkanlarını ve
tüm üyelerini atayacaktır.
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3.2. FEI, Teknik Komitelerle işbirliği halinde, FEI Dünya Kupası Finalleri, FEI Şampiyonaları ve Bölge Oyunları için Temyiz Hakem Kurulu Başkanını
atayacaktır.
3.3. FEI, Teknik Komitelerle işbirliği halinde, FEI Dünya Kupası Finalleri, FEI Şampiyonaları ve Bölge Oyunları için Temyiz Hakem Kurulu üyelerini
atayacaktır.
4. Temyiz Hakem Kurulu Başkanları ve Üyelerinin Binicilik Yarışmaları konusunda deneyimli olması gereklidir. Aralarından en azından biri Uluslararası
Hakem olarak görev yapıyor veya yapmış olmalı ve biri de hukuki konulara dair bilgili olmalıdır. Bu kişiler aşağıdakiler arasından seçilmelidir:
4.1. Dünya, Kıta Şampiyonaları, FEI Dünya Kupası Finalleri, Olimpiyat Oyunları, Engelli Olimpiyatları ve Bölge Oyunları hariç tüm Yarışmalar için Büro
Üyeleri;
4.2. Daimi Komisyonların Üyeleri veya eski üyeleri;
4.3. FEI Yetkili, faal veya emekli Hakem, Görevli, Teknik Delege, Pist Şefi ve Yarışma Veterineri Listelerine kayıtlı bulunan kişiler;
4.4. Ev Sahibi UF’nin yukarıdaki kalifikasyonlara ve uzmanlığa sahip personeli.
5. FEI tarafından atanmış herhangi bir Yetkilinin gelememesi halinde, FEI Merkezi ilgili Teknik Komitenin başkanı ile işbirliği yaparak bu Yetkilinin yerini
alacak kişiyi seçmekten sorumludur.
6. Temyiz Hakem kurulunun görevleri Madde 160’ta belirtilmiştir.
7. CIM’ler için, Temyiz kurulu üyeleri UF tarafından önerilebilir.
Madde 151 – Uluslararası Pist Şefleri
1. FEI, ilgili UF’lere danıştıktan sonra, ilgili Teknik Komite tarafından atanmış Resmi Uluslararası, Uluslararası ve Uluslararası Aday Pist Şeflerinin
listelerini tutmaktadır.
2. Resmi Uluslararası, Uluslararası ve Uluslararası Aday Pist Şefi olarak atanmak için gerekli kalifikasyonlar ilgili Spor Kurallarında belirtilmiştir.
3. UF’lerin 60 yaşın altında olan ve ilgili Spor Kuralları uyarınca ilgili Teknik Komite tarafından ilk kez Uluslararası Aday Pist Şefi olarak kabul edilmesi
önerilen kendi uyruklarındaki kişilerin isimlerini ve kalifikasyonlarını Genel Sekretere göndermesi gereklidir.
4. Pist Şefi – eğer atanmışsa – Teknik Delegeye veya Hakem Heyetinin Başkanına karşı parkurun düzenlenmesinden ve ölçülmesinden ve tüm
engellerin yapılmasından sorumludur.
5. Pist Şefi parkurun her bakımdan hazır olduğuna kanaat getirdiğinde – eğer atanmışsa – Teknik Delegeye veya Hakem Heyetinin Başkanına rapor
vermelidir.
6. Hakem heyeti, Teknik Delege veya Pist Şefi parkurun hazır olduğunu rapor edene kadar bir Müsabakayı başlatamaz. Bundan sonra, Hakem Heyeti
sadece Müsabakanın idaresinden sorumludur.
7. Her Disiplinin Spor Kurallarında Pist Şeflerinin farklı tipte ve kategorilerde Uluslararası Yarışmalarda görev yapmak üzere atanması için gerekli
kalifikasyonlar ve bu kişileri atayacak yetkili merciler belirtilebilir.
8. Aşağıdaki 9. paragraf uyarınca yapılan atamalar haricinde ve ilgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, Uluslararası Yarışmalarda Pist Şefi
ilgili UF/OK tarafından atanacaktır.
9. FEI Dünya Kupası Finalleri, FEI Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları için Pist Şefleri FEI Pist Şefi listesinden seçilecek ve Büro ile ilgili Teknik
Komitenin mutabakatı ile ilgili UF/OK tarafından atanacaktır.
Madde 152 – Teknik Delegeler
1. FEI ilgili UF’lere danıştıktan sonra ilgili Teknik Komite tarafından atanmış Teknik Delegelerin listelerini tutmaktadır.
2. Teknik Delegelere dair hükümler ilgili Disiplinlerin Spor Kurallarında belirtilmiştir.
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Madde 153 – Teknik Delegelerin Atanması
1. CI ve CIO’lar için Yabancı Teknik Delegelerin atanması, aşağıdaki 3. paragrafta veya ilgili Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, zorunlu olmasa da,
Yabancı Hakem OK’nin daveti üzerine Teknik Delege olarak görev yapabilir.
2. Her Disiplinin Spor Kurallarında farklı tip ve kategorilerde Yarışmalarda Yabancı Teknik Delegelerin Atanması ile ilgili hükümler bulunabilir.
3. İlgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, FEI Teknik Komite ile işbirliği halinde aşağıdakiler için uygun FEI listelerinden seçilmiş Yabancı
Teknik Delegeleri atayacaktır:
(i) Tüm FEI Dünya Kupası Finalleri;
(ii) Tüm FEI Şampiyonaları;
(iii) Her Disiplinde Bölge ve Olimpiyat Oyunları.
Madde 151 – Uluslararası Pist Şefleri
1. FEI, ilgili UF’lere danıştıktan sonra, ilgili Teknik Komite tarafından atanmış Resmi Uluslararası, Uluslararası ve Uluslararası Aday Pist Şeflerinin
listelerini tutmaktadır.
2. Resmi Uluslararası, Uluslararası ve Uluslararası Aday Pist Şefi olarak atanmak için gerekli kalifikasyonlar ilgili Spor Kurallarında belirtilmiştir.
3. UF’lerin 60 yaşın altında olan ve ilgili Spor Kuralları uyarınca ilgili Teknik Komite tarafından ilk kez Uluslararası Aday Pist Şefi olarak kabul edilmesi
önerilen kendi uyruklarındaki kişilerin isimlerini ve kalifikasyonlarını Genel Sekretere göndermesi gereklidir.
4. Pist Şefi – eğer atanmışsa – Teknik Delegeye veya Hakem Heyetinin Başkanına karşı parkurun düzenlenmesinden ve ölçülmesinden ve tüm
engellerin yapılmasından sorumludur.
5. Pist Şefi parkurun her bakımdan hazır olduğuna kanaat getirdiğinde – eğer atanmışsa – Teknik Delegeye veya Hakem Heyetinin Başkanına rapor
vermelidir.
6. Hakem heyeti, Teknik Delege veya Pist Şefi parkurun hazır olduğunu rapor edene kadar bir Müsabakayı başlatamaz. Bundan sonra, Hakem Heyeti
sadece Müsabakanın idaresinden sorumludur.
7. Her Disiplinin Spor Kurallarında Pist Şeflerinin farklı tipte ve kategorilerde Uluslararası Yarışmalarda görev yapmak üzere atanması için gerekli
kalifikasyonlar ve bu kişileri atayacak yetkili merciler belirtilebilir.
8. Aşağıdaki 9. paragraf uyarınca yapılan atamalar haricinde ve ilgili Disiplinin Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, Uluslararası Yarışmalarda Pist Şefi
ilgili UF/OK tarafından atanacaktır.
9. FEI Dünya Kupası Finalleri, FEI Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları için Pist Şefleri FEI Pist Şefi listesinden seçilecek ve Büro ile ilgili Teknik
Komitenin mutabakatı ile ilgili UF/OK tarafından atanacaktır.
Madde 154 - Veteriner Delegeleri
1. Veteriner Delegeleri UF’ler tarafından önerilir ve VY uyarınca atanır.
2. Veteriner Komitesi Atamaları onaylar, veterinerleri farklı Disiplinlerde görev yapmak için deneyimlerine göre sınıflandırır ve Yarışma Veterinerlerinin
bir listesini tutar.
3. UF’ler/OK CIO, Bölge Oyunları ve Kıta Oyunları için Yabancı Veteriner Delegelerini atayacaktır.
4. FEI, Teknik Komitenin mutabakatı ile, tüm FEI Dünya Kupası Finalleri, FEI Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları için Yabancı Veteriner Delegeleri
atayacaktır.
Madde 155 – Komiserler
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1. Tüm Uluslararası Yarışmaların Organizasyon Komiteleri bir Baş Komiser ve kendisinin yetkisi altında bulunacak yeterli sayıda komiser atamalı, bu
kişiler belirgin kol bantları veya nişanlar takmalı ve aşağıdaki 3. paragrafta belirtilmiş olan tüm alanlara tam bir giriş serbestliğine sahip olmalıdırlar.
2. Organizasyon Komiteleri Baş Komiserin ve Komiserlerin atanması ile ilgili tüm idari konulardan sorumludur.
3. Tüm Yarışma boyunca, ahırların, ısınma ve egzersiz sahalarının ve Organizasyon Komitesinin kontrolü altındaki tüm alanların her bölümünde, Baş
Komiser ve kendisiyle Yarışmada çalışan Komiserler:
(i) yarışmacıların atlarını makul bir şekilde çalıştırmalarına yardımcı olacak;
(ii) Ata binici, seyis, At Sahibi veya diğer başka kişiler tarafından Kötü Muamelenin önlenmesi amacıyla zamanında müdahale edecek;
(iii) Tüzüğün, GY’nin ve Spor Kurallarının veya yaygın kabul gören davranış, adalet prensipleri ile kabul edilmiş sportmenlik standartlarının ihlalini
önlemek için müdahale edecek;
(iv) doping ve ilaç kontrol prosedürlerini bilecek ve bu prosedürlere yardımcı olacaktır.
4. Bir Komiser kullanıldığı sürece çalışma sahasında görev başında bulunmalıdır.
5. Tüm kuraldışı durumlar Baş Komiser tarafından derhal Hakem Heyetinin Başkanına rapor edilecektir.
6. Baş Komiserin bir bütün olarak ve ilgili Yarışma boyunca meydana gelen tüm olaylarla ilgili bir Yarışma görevlisi raporunu Genel Sekretere
göndermesi gereklidir. Raporun bir kopyası Teknik Delegeye, UF’ye ve Yarışma OK’sine verilmelidir.
7. Baş Komiser, özellikle görev yapmak için atanmış olduğu Yarışma Disiplininde olmak üzere, binicilik sporlarında deneyimli bir kişi olmalıdır. Kendisi
FEI’nin en az bir resmi lisanını konuşmalıdır. Atanan Baş Komiserin ismi Yarışmanın programında ve kitapçığında yayınlanmalıdır.
8. FEI UF’leri tarafından önerilen ve ilgili Teknik Komite tarafından kabul edilen tüm kalifiye FEI Komiserlerinin bir listesini tutmaktadır. Baş Komiserler
uygun FEI Komiserleri listesinden seçilmelidir.
9. Bir FEI Komiseri olmak için kalifikasyonlar her Disiplinin Spor Kurallarında veya FEI Komiserler El Kitabında belirtilmiştir.
10. UF’ler görevlilerle ilgili konularda FEI ile iletişim kurmak için bir Genel Komiser atamalıdırlar. FEI tüm Genel Komiserlerin bir listesini tutmaktadır.
11. Genel Komiser:
11.1. Genel Komiserler için bir FEI seminerine katılmalı;
11.2. kendi ülkesinde düzenlenen tüm Uluslararası Yarışmalardaki komiserleri yönetmeli ve kontrol etmelidir.
12. Komiserler Yarışma Yetkilileridir.
Madde 156 - Yetkililerin Statüsü Ve Yükümlülüğü
1. Herhangi bir Hakem veya başka bir Yetkili, kendisini atamış olan kurum veya kendi UF’si tarafından bir listeden çıkartılabilir, görevden alınabilir veya
derecesi düşürülebilir. Ayrıca, fEI Genel Sekreteri herhangi bir Yetkiliyi geçici olarak görevden uzaklaştırabilir ve/veya herhangi bir Yetkilinin FEI
Kuralları ve Yönetmeliklerine uymadığına inanmak için makul sebeplerin bulunduğu hallerde bir Yetkilinin atanmasını kabul etmeyebilir.
2. 1. paragraf uyarınca yapılacak eylemlerle ilgili öneriler Büroya rapor edilmeli ve Büro tarafından onaylanmalıdır.
3. Genel Sekreter görevden alınması teklif edilen kişiyi yazılı olarak bilgilendirir ve bu kişi söz konusu teklifin görüşüleceği Büro veya Genel Kurul
Toplantısında teklife karşı sözlü ve/veya yazılı beyanlarda bulunabilir.
4. Uluslararası bir Yarışmada veya böyle bir Yarışmayla ilgili olarak eylemde bulunan tüm Yetkililer FEI adına hareket etmektedirler ve bu yüzden
görevleri ile ilgili olarak iyi niyetle yapılan eylemler, ihmaller veya alınan Kararlar için mali veya başka bir şekilde yükümlü addedilmemektedirler.
5. Bir Yetkili ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkenin UF’si tarafından idare edilir. Eğer Yetkili ikamet ettiği ülke tarafından yönetilecekse, vatandaşı
olduğu ülkenin UF’si bunu onaylamalıdır. Aynı zamanda tescilli bir Sporcu olan Yetkililer sadece Sporcu olarak tescilli oldukları UF tarafından idare
edilebilirler.
6. Bir Yetkili sadece bir UF tarafından idare edilebilir. Birden fazla vatandaşlığa sahip bir Yetkili, ilgili UF’lerin ve FEI’nin onayı ile, vatandaşı olduğu
ülkelerden hangisinin kendisini idare edecek UF olacağını tercih etmelidir.
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6.1 İdare eden UF’de yapılacak değişiklikler için FEI ve ilgili UF’lerin önceden onayları alınmalıdır.
6.2 Özel durumlarda, idare eden UF Yetkilinin ve ilgili UF’lerin onayı ile FEI tarafından tayin edilir.
6. Tüm FEI Yetkilileri irtibat bilgilerini FEI’ye vereceklerini ve söz konusu bilgilerin ilgili üçüncü taraflar, FEI paydaşları ve FEI Yarışmaları veya Ulusal
Federasyonlar gibi organizasyonlar ile paylaşılabileceğini kabul etmekte ve onaylamaktadır.
7. Bahis oynama açısından, Yetkililer herhangi bir şekilde adil oyun prensibini ihlal etmemeli, sportif olmayan şekilde davranmamalı veya bir
Müsabakanın sonucunu sporcu ahlakına aykırı bir şekilde etkilemeye çalışmamalıdır. Yukarıdakilerin tüm ihlalleri Genel Yönetmeliğin VII ve VIII no.lu
Bölümleri ile Tüzüğün VIII no.lu Bölümüne tabi olacaktır.
8. Bir Yetkili, ilgili Uluslararası Yarışma veya Ulusal Yarışmanın ilk gününden önceki altı (6) ay içerisinde Onaylanmamış bir Yarışmaya katılmış olması
halinde, Uluslararası bir Yarışma veya Ulusal bir Yarışmaya katılamaz (ve bu yarışmaya katılmak için davet edilemez veya aday gösterilemez). İstisnai
durumlarda, bir Yetkili veya Ulusal Federasyonu Genel Sekretere başvurmak suretiyle işbu 156.9 no.lu Maddenin uygulanmasına itiraz edebilir veya bu
maddeden feragatte bulunulmasını talep edebilir. Bu başvurunun reddi halinde FEI Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunulabilir ve söz konusu
temyiz davası FEI Mahkemesi aksine emir vermedikçe canlı bir oturum yapılmaksızın kağıt üzerinde görülür.
BÖLÜM VIII – HUKUK SİSTEMİ
Madde 157 – Önsöz
1. Hukuk Sistemi aşağıdakileri içermektedir:
1.1. Tüzük, GY ve Spor Kuralları uyarınca atanmış Yetkililerin ve kurumların hukuki yetkileri ve sorumlulukları;
1.2. Ceza cetveli;
1.3. FEI bünyesindeki şahısların veya organların eylemleri veya faaliyetlerine karşı protesto ve raporların arzı için bir prosedür;
1.4. Tüzük, GY veya Spor Kuralları uyarınca hareket eden herhangi bir şahıs veya organ tarafından alınmış Kararlar veya verilmiş cezalara karşı, daha
yüksek bir mercie Temyiz başvurusu süreci.
2. Herhangi bir protesto veya Temyiz başvurusu hakkında bir Karar almadan önce, ilgili kurum sözlü veya yazılı olarak elde bulunan kanıtları
incelemeli, (mümkün olması halinde) tüm ilgili tarafları dinlemeli ve tüm ilgili malzemeleri göz önünde bulundurarak her durumda adil ve tarafsız bir
Karar almaya çaba göstermelidir. Taraflardan birinin temyiz başvurusunda bulunulan organın yargı yetkisine sahip bulunmadığını öne sürmesi ve/veya
bu organın kendi yargı yetkisini sorgulaması halinde, söz konusu organ davanın esasını ele almadan önce yargı lehine ve aleyhine argümanları göz
önünde bulundurmalı ve yargıya dair bir karar almalıdır.
3. FEI faaliyetlerine katılımın ve/veya FEI faaliyetlerinden faydalanmanın bir ön koşulu olarak, tüm Sporcular, At Sahipleri, Destek Personeli ve FEI
faaliyetlerine katılan veya bunlardan faydalanan diğer herkes bu Hukuk Sistemini ve (son ve kesin tahkimat olarak Spor Tahkim Mahkemesine temyiz
başvurusunu da içeren) anlaşmazlıkların halli mekanizmalarını kabul etmektedir.
4. Müsabakalar tüm Sporcular için adil olmalıdır. Bu amaca ulaşabilmek için, FEI Yetkililerinin FEI kuralları uyarınca sorumluluklarını yerine
getirebilmesi amacıyla resmi video kayıtları (resmi bir video kaydı OK tarafından görevlendirilmiş bir yayın şebekesi veya bir video şirketi tarafından
yapılmış bir kayıt olarak kabul edilir) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm mevcut teknik yardımlardan faydalanılmasına izin verilir. Video
kayıtlarının FEI’nin Protestolarla ilgili kuralları uyarınca kabul edilebilmesi için, bu kayıtların belirtilen zaman süresi dahilinde sunulması gereklidir. Eğer
ilgili karar organı sonuçların açıklanmasından sonra herhangi bir Müsabakanın sonuçlarının değiştirilmesi için video kaydında bulunan kayıtlara
güveniyorsa, bu video kaydı ilk sıralama veya Kararın yanlış olduğuna dair aksi iddia edilemez kanıtlar içermelidir. Video kayıtlarının kullanımı her
zaman geçerli kurallar uyarınca olmalı ve bu tür bir kullanım ile asla geçerli Kurallarda değişiklik yapılmamalıdır.
Madde 158 – Çıkar Çatışması
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FEI bünyesinde herhangi bir görevde bulunan herhangi bir kişinin, içlerinden biri bir başkasının bir eylem için teşvik edilmesini etkileyebilecek veya
etkiliyor gibi algılanabilecek, birden fazla menfaatinin bulunduğu veya bulunuyor şeklinde algılandığı tüm durumlarda, önemli bir çıkar çatışması
izlenimi mevcuttur.
Çıkar çatışması FEI için veya adına temsilcilikte bulunur veya başka işler veya faaliyetleri yürütürken tarafsızlığı etkileyebilen veya etkileyebileceği
düşünülen, aile üyeleri ile olan ilişkiler de dahil olmak üzere, tüm şahsi veya mali ilişkiler olarak tanımlanır.
Çatışmalardan mümkün olan her durumda kaçınılmalıdır. Ancak, çatışmalar Yetkililerin kalifikasyonu için gerekli deneyim ve uzmanlık ile bağlantılı
olabilir. Çatışma ve uzmanlık arasındaki özel denge ilgili Spor Kuralları uyarınca belirlenmelidir.
Madde 159 – Hakem Heyeti – Görevler
1. Hakem Heyeti, bir Yarışma esnasında meydana gelen veya Yarışma ile doğrudan bağlantılı konularla ilgili olmaları ve Madde 159.23 çerçevesinde
yargı süresi dahilinde sunulmaları kaydıyla, Madde 163 çerçevesindeki tüm protestolarla ilgili ilk işlemleri yapar. Eğer belirtilmişse, Hakem Heyeti
Protestolar ile İkinci kararları da alabilir.
2. Hakem Heyeti, Disiplin Kurallarında aksi özel olarak belirtilmedikçe, ilgili Müsabakaların kesin sonuçlarının imzalanmasından
sorumludur.
2.3. Hakem Heyeti Ek A’da (“Bir Yarışmanın Süresi”) belirtilmiş olan şekilde, kendi yargı süresine karşılık gelen bir Yarışmanın tamamı boyunca hazır
bulunmalıdır.
3.4. Veterinerlikle ilgili konulara dair olan meselelerde ve Temyiz Kurulu bulunmadığında, Yarışma Veteriner Kurulunun Başkanı veya Veteriner
Delegesi danışman olarak Hakem Heyetine katılmaya davet edilir.
4. 5.Hakem Heyeti aşağıdaki cezaları verebilir:
4.1. 5.1. Uyarı;
4.2 5.2 Sarı Uyarı Kartı;
4.3. 5.3 FEI’ye ödenecek maksimum 5,000.- İsviçre Frangı tutarında bir para cezası;
4.4 5.4 Sporcuların ve/veya Atların bir Müsabakadan /veveya Yarışmadan diskalifiye edilmesi;
4.5 5.5 Kısıtlı alandan izinsiz olarak çıktığı anlaşılan bir Atın Yarışmanın tamamından otomatik olarak diskalifiye edilmesi;
4.6 5.6 Sporcunun atının kısıtlı alandan izinsiz olarak çıktığının anlaşıldığı andan itibaren, bir veya daha fazla Atı olan bir Sporcunun 24 saat boyunca men
edilmesi;
4.7 5.7 Ciddi durumlarda, ilgili kişinin Yarışmadan derhal diskalifiye edilmesi ve Temyiz Kuruluna (veya Temyiz Kurulu yoksa FEI Mahkemesine) havalesi.
5 6. Kararlar ilgili taraflar sözlü veya yazılı olarak bildirilmelidir. Cezaların verildiği durumlar Yabancı Hakem tarafından kaydedilmelidir.
6. 7. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, oyun alanından kaynaklanan, kesin ve bağlayıcı olan Hakem Heyeti Kararlarına karşı Temyiz
başvurusu yapılamaz:
6.1 7.1 Kararın bir Müsabaka esnasındaki performansın gerçekçi gözlemine veya performans için verilen puanlara dayanması; bir maninin devrilip devrilmediği,
bir Atın itaatsizlik yapıp yapmadığı, bir Atın engel atlamada bir manide ret yapıp yapmadığı veya maniyi devirip devirmediği, bir binici veya Atın düşüp düşmediği,
bir Atın bir kombinasyonda volt yapıp yapmadığı veya ret yapıp yapmadığı veya maniden kaçıp kaçmadığı, parkurun ne kadar sürede tamamlanmış olduğu, veya
bir maninin süre dahilinde atlanıp atlanmadığı, Spor Kuralları uyarınca bir yarışmacının izlediği yolun ceza almasına neden olup olmadığı.
6.2 7.2 Bir Atın Veteriner Kontrolünden geçememesi de dahil olmak üzere, Atın veterinerlikle ilgili sebeplerden dolayı elenmesi veya diskalifiye edilmesi;
6.3 7.3 Bir Sporcunun medikal sebeplerden/yarışmaya uygun olmamasından dolayı elenmesi veya diskalifiye edilmesi;
6.4 7.4 Başka bir ceza verilmeksizin bir Uyarıda bulunulması veya Sarı Uyarı Kartı verilmesi;
6.5 7.5 Bir Yarışma esnasında ilgili kişinin ve/veya diskalifiye edilmesi.
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7. 8. Hakem heyeti aşağıdakileri Temyiz kuruluna havale edecektir:
7.1 8.1 Yetkisini aşan tüm vakalar;
7.2 8.2 Yetkisi dahilinde bulunsa da Madde 159.4 uyarınca Hakem Heyetinden verebileceğinden daha şiddetli cezaları hak ettiğine inanılan tüm durumlar;
7.3 8.3 Atlara kötü muamele edildiği iddialarına dair ve Kararın bir Müsabakanın değerlendirilmesi amacıyla derhal alınmasının gerekli olmadığı durumlar;
7.4 8.4 İlk durumda kararlaştırılan tüm konular.
Madde 160 – Temyiz Hakem Kurulu – Görevler
1. Temyiz Hakem Kurulunun Başkanı ve en azından 2 üyesi, Ek A’da (“Bir Yarışmanın Süresi”) tanımlanmış olduğu gibi yargı yetkisinin bulunduğu süreye karşılık
gelen Yarışmanın tüm süresi boyunca hazır bulunmalıdır. Eğer Hakem Heyetine yapılmış bir protesto konusunda halen karara varılmamışsa, Temyiz Hakem
Kurulu hazır bulunmalıdır ve Madde 159.56 uyarınca Hakem Heyetinin ilgili Kararının ilan edilmesinden bir saat sonrasına kadar yargı yetkisine sahiptir.
2. Temyiz Hakem Kurulu aşağıdaki konularda Karar alma yetkisine sahiptir:
2.1. Madde 159.6’da7’de belirtilmiş olan durumlar dışında, Hakem Heyetinin Kararlarına karşı yapılan Temyiz başvuruları;
2.2. Temyiz Hakem Kuruluna yapılan veya Hakem Heyeti tarafından havale edilen protestolar;
2.3 Hakem Heyetinin yetkisini aşan tüm durumlar;
2.4. Madde 137.6 uyarınca kural dışı pasaport raporları.
3. Veterinerlikle ilgili konularda Veteriner Kurulunun Başkanı veya Yarışmadaki Veteriner Delegesinin danışman olarak Temyiz Hakem Kuruluna katılmaya davet
edilmesi gereklidir.
4. Temyiz Hakem Kurulu aşağıdaki cezaları verebilir:
4.1. Uyarı;
4.2. Maksimum 10,000.- İsviçre Frangı tutarında bir para cezası ve masrafların tespiti;
4.3. Sporcuların ve/veya Atların Müsabakadan veya tüm Yarışmadan elenmesi ve/veya diskalifiye edilmesi;
4.4 Kısıtlı alandan izinsiz olarak çıktığı anlaşılan bir Atın Yarışmanın tamamından otomatik olarak diskalifiye edilmesi
4.5 Sporcunun atının kısıtlı alandan izinsiz olarak çıktığının anlaşıldığı andan itibaren, bir veya daha fazla Atı olan bir Sporcunun 24 saat boyunca men edilmesi;
5. Temyiz Kurulu aşağıdakileri FEI Mahkemesine havale edilmek üzere Genel Sekretere rapor edecektir.
5.1. Yetkisini aşan tüm durumlar.
5.2. Bir Temyiz başvurusu haricinde, yetkisi dahilinde bulunan ve Temyiz Hakem Kurulunun verebileceğinden daha ciddi bir cezayı gerektirdiğine inanılan
durumlar.
6. Temyiz Hakem Kurulunun Hakem Heyetinin Kararlarına karşı yapılan Temyiz başvuruları konusundaki kararları her zaman kesin ve bağlayıcıdır.
Madde 161 – FEI Mahkemesi
1. FEI Mahkemesinin yetkileri Tüzükte tanımlanmıştır (Bakınız Madde 38).
2. FEI Mahkemesi aşağıdaki cezaları verebilir veya, uygun durumlarda, bunu yapma yetkisini FEI Genel Sekreterine ya da FEI Hukuk Departmanına devredebilir:
2.1. Uyarı;
2.2. İhlalin ciddiyeti ile orantılı ve, uygun durumlarda, ihlal edilen kural için geçerli ceza tablosu uyarınca bir para cezası;
2.3. Sporcuların ve/veya Atların Müsabakalardan veya Yarışmalardan diskalifiye edilmesi;
2.4. Bir kurumun herhangi bir süre boyunca faaliyetten men edilmesi;
2.5. Şahısların ve Atların ömür boyuna kadar olabilen bir süre boyunca men edilmesi.
2.6 Konuya dair son karar beklemede iken Geçici Men veya diğer ara cezalar veya ihtiyati önlemler.
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Madde 162 – Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)
1. CAS FEI Mahkemesi ile aynı ölçekte cezalar verme yetkisine sahiptir.
2. CAS’a Temyiz başvurusunun yapılmış olduğu kurumun ceza yetkisi sınırları dahilinde olması kaydıyla, CAS yukarıda belirtilmiş olanlardan daha ağır
cezalar verebilir.
Madde 163 - Protestolar
1. Uluslararası bir Yarışma boyunca veya bununla ilgili olarak veya başka herhangi bir anda Tüzüğe, GY’ye veya Spor Kurallarına uyulmaması veya
yaygın davranış ve adalet prensiplerinin ya da kabul edilen sportmenlik standartlarının ihlali de dahil olmak üzere, Protestolar Uluslararası bir
Yarışmada herhangi bir unvanla görev yapan veya başka herhangi bir şekilde FEI’nin yargı yetkisine tabi olan tüm şahıs veya kurumlara karşı
çekilebilir.
2. Herhangi bir şahıs veya kurum tarafından çekilebilen kötü muamele protestoları haricinde, Protestolar sadece FEI, UF Başkanları, Yetkililer, Ekip
Şefleri veya, eğer bir Ekip Şefi yoksa, Sorumlu bir Kişi veya Yarışmaya katılan Atlardan sorumlu bir Takım Veterineri tarafından çekilebilir.
3. Aksi belirtilmedikçe, Protestoların yetki süresi dahilinde ilgili Protestoyu değerlendirme yetkisine sahip kuruma çekilmesi gereklidir. Bu durum,
Protestoyu çeken kişi veya kuruluşun Yarışmada hazır bulunmadığı durumlarda bile geçerlidir. İlgili kurum gerekli depozitolar ödenmeden önce
Protestoyu değerlendirme yetkisine sahip değildir.
4. Aşağıdaki konularda Protestolar sadece Hakem Heyetine çekilebilir;
4.1. Bir yarışmacının veya Atın Yarışmaya katılmaya uygunluğu veya sahanın koşulları ile ilgili Protestolar, Bu tür Protestolar en geç ilgili Müsabakanın
başlangıcından 30 dakika önce çekilmelidir;
4.2. Bir engel atlama Müsabakasında veya bir atlı araba sürme Müsabakasının engelli etabında bir mani veya parkurun planı veya uzunluğu ile ilgili
Protestolar; Bu tür Protestolar en geç ilgili Müsabakanın başlangıcından 15 dakika önce çekilmelidir;
4.3. Üç günlük yarışmalarda veya atlı araba sürmenin maraton parkuru veya engelli etabında veya Atlı dayanıklılık parkurlarında veya arazi manileri ile
ilgili protestolar; Bu tür Protestolar en geç ilgili Müsabakadan önceki gün akşam saat 6:00’da çekilmelidir;
4.4. Bir Müsabaka esnasındaki kural dışılıklar veya vakalar, ya da bir Müsabakanın sonuçları ile ilgili Protestolar; Bu tür Protestolar en geç sonuçların
ilan edilmesinden 30 dakika sonra çekilmelidir.
4.5 Bir FEI kuralının uygulanmasında izlenilen prosedürlerle ilgili Protestolar; Bu tür Protestolar söz konusu kuralın uygulanmasına dair bildirimin
yapılmasından itibaren en geç otuz (30) dakika içerisinde çekilmelidir.
4.6 Yukarıdaki paragraflarda belirtilmiş olan konularda Hakem Heyetine gerekli zaman süresi dahilinde bir Protesto çekilmesi, Temyiz Hakem Kuruluna
temyiz başvurusunda bulunabilmenin ön şartıdır.
5. Madde 163.4 no.lu Maddede listelenmemiş olan konularla ilgili Protestolar Temyiz Hakem Kuruluna veya Temyiz Hakem Kurulu yoksa Hakem
Heyetine çekilmelidir.
6. Uluslararası bir Yarışma esnasında meydana gelmeyen veya bu Yarışma ile doğrudan bağlantılı olmayan ve Yarışmanın sona ermesinden sonraya
kadar bilinmeyen konularla ilgili Protestolar Genel Sekreter vasıtasıyla FEI Mahkemesine çekilir. Bu tür Protestoların ilgili Yarışmanın sonundan itibaren
en geç on dört (14) gün içerisinde çekilmesi gereklidir. Bir olay, karantina, antrenman veya intibak süreleri de dahil olmak üzere, Yarışmaya doğru
yapılan yolculukta veya Yarışma yerine varıştan sonra meydana gelmesi halinde o Yarışma ile doğrudan bağlantılı kabul edilir.
7. Tüm Protestolar yazılı olmalı, Madde 163.2 çerçevesinde yetkili bir kişi tarafından imzalanmalı ve, duruma göre, şahitlerin isimleri de dahil olmak
üzere destekleyici kanıtlar ile birlikte sunulmalıdır.
8. Hakem Heyetine ve Temyiz Hakem Kuruluna yapılan Protestolar geçerli zaman süresi dahilinde Hakem Heyeti Başkanına veya Temyiz Hakem Kurulu
Başkanına gerekli depozito ile birlikte yapılır. FEI Mahkemesine yapılan Protestolar geçerli zaman süresi dahilinde FEI Mahkemesine gerekli
depozitonun ödendiğine dair kanıtlar ile birlikte gönderilir.
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9. Aksine hiçbir ibare dikkate alınmaksızın, Genel Sekreter özel durumlarda sadece kendi yargı yetkisini kullanarak, herhangi bir konu ile
ilgili olarak ve hatta bir depozito ödenmeksizin herhangi bir şahıs veya kuruma karşı herhangi bir anda herhangi bir şahıs veya kurum
tarafından veya kendi inisiyatifiyle çekilmiş bir protestoyu FEI Mahkemesine havale etme Kararını alabilir. Protestolar, herhangi bir
davranışın binicilik sporunun ve özel olarak FEI’nin itibarını zedelemesi durumunda ve/veya şike, bahis, rüşvet ve/veya yolsuzluk
hallerinde karar hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere FEI tarafından herhangi bir depozito ödenmeksizin çekilebilir.
10. Bir Protesto çeken herkes, eğer mümkünse, olayın şahitlerini ve diğer kanıtlarını elde etmeli ve bunları ya protestonun çekildiği kuruma sunmalı
veya şahitlerden isimleri ve adresleri ile birlikte imzalı yazılı ifadeler almalıdır.
FEI Mahkemesi nezdinde, bu gereklilikler FEI Mahkemesinin İç Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir.
11. Yabancı Hakem, Teknik Delege, Veteriner Delegesi ve Yabancı Veteriner Delegesi bir protestoyu teşkil eden tüm eylemleri veya ihmalleri Genel
Sekretere rapor etmelidir.
12. FEI tarafından dava açılması için zaman aşımı süresi mevcuttur ve aşağıdaki gibidir:
(i) oyun alanında veya hemen yanında gerçekleşen suçlar için bir (1) yıl
(i) (ii) tüm diğer suçlar için beş (5) yıl,
(ii) (iii) doping suçları için on (10) yıl,
(iii) Şike, rüşvet ve yolsuzluk için zaman aşımı bulunmamaktadır.
Madde 164 – Raporlar
1. Yetkililerin Yarışmaların sonunda, işbu GY ve geçerli Spor Kuralları uyarınca, Genel Sekretere raporlar sunması gereklidir. Protestolara veya Temyiz
başvurularına yol açan konular söz konusu raporlara dahil olmalıdır.
2. Bu Raporların FEI’ye gönderilmemesinin sonucunda, FEI tarafından öncelikle bir Uyarı ve daha sonra ilgili Raporlar FEI’ye gönderilene dek bir Men
şeklinde ceza verilir.
Madde 165 – Temyiz Başvuruları
1. Bir Temyiz Başvurusu, kabul edilebilir olması kaydıyla (aşağıdaki 2. Paragrafa bakınız), Tüzük, GY veya Spor kuralları uyarınca yetkilendirilmiş bir
şahıs veya kurum tarafından alınmış bir Karara karşı meşru bir menfaati bulunan herhangi bir şahıs veya kurum tarafından yapılabilir:
1.1. Hakem Heyetinin Kararlarına karşı Temyiz Hakem kurulu (veya eğer Temyiz Kurulu yoksa FEI Mahkemesi).
1.2. Temyiz Hakem Kurulu veya herhangi başka bir kişi veya kurulun kararlarına karşı FEI Mahkemesi;
1.3. FEI Mahkemesinin Kararlarına karşı CAS. Bu tür bir Temyiz Başvurusunda bulunan kişi Genel Sekreteri bilgilendirmeli ve kendisine Temyiz
beyanının kopyalarını göndermelidir.
2. Aşağıdaki Temyiz Başvuruları kabul edilemez:
2.1. Madde 159.67.1 4’te bahsi geçen durumlarda (veya Temyiz Hakem Kurulunun olmaması halinde saha, bir engel veya parkurla ilgili durumlarda)
Hakem Heyetinin Kararlarına karşı;
2.2. Hakem Heyetinin Kararlarına karşı Temyiz Başvuruları için Temyiz Hakem Kurulu tarafından alınan Kararlara karşı.
2.3 Eğer bir Temyiz Hakem kurulu yoksa, Hakem Heyetinin Kararlarına karşı Temyiz Başvuruları için FEI Mahkemesi tarafından alınan Kararlara karşı.
3. Temyiz Hakem Kuruluna arz edilen Temyiz Başvuruları yazılı ve imzalı olmalı, yazılı deliller veya bir veya daha fazla şahidin varlığı ile desteklenmeli,
ve Hakem Heyetinin Kararından itibaren en geç 1 saat içerisinde yapılmalıdır.
4. Eğer Temyiz Hakem Kurulu yoksa, FEI Mahkemesine yapılacak Temyiz Başvuruları yazılı ve imzalı olmalı, yazılı deliller veya bir veya daha fazla
şahidin varlığı ile desteklenmeli ve en geç Yarışmanın sona ermesinden itibaren 14 gün içerisinde Genel Sekreterin eline geçmelidir. Müsabakalar
açısından, Temyiz Başvurusu hakkı yarışmacı veya Atın yarışmaya katılmaya uygun olup olmadığı ve Spor Kurallarının yorumlanması ile ilgili
meselelerle sınırlıdır.
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5. FEI Mahkemesine yapılan Temyiz Başvurularının Genel Sekretere gönderilmesi, temyiz eden veya vekili tarafından imzalanmış olması, yanlarında
yazılı olarak destekleyici delillerin veya belirlenmiş bir duruşmada bir veya daha fazla şahidin verdiği ifadelerin bulunması ve Genel Sekreterin daha
önceki Karar ile ilgili bildiriminin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Genel Sekreterin eline geçmesi gereklidir.
6.
6.1 Destekleyici deliller ile birlikte CAS’a yapılan Temyiz Başvurularının CAS Sporla İlgili Tahkimat Talimatının Usul Kuralları uyarınca CAS
Sekreterliğine gönderilmesi gereklidir.
6.2. Genel Sekreterin FEI Mahkemesinin Kararı ile ilgili bildiriminin Sorumlu Kişinin Ulusal Federasyonu tarafından alındığı tarihten itibaren 21 gün
içerisinde CAS’ın eline geçmelidir;
6.3 Temyiz beyanının bir kopyası aynı anda Genel Sekretere gönderilmelidir;
Madde 166 – Depozitolar
1. Hakem Heyeti veya Temyiz Kuruluna yapılan Protestoların ve Temyiz Başvuruları için FEI’ye 150.- İsviçre Frangına eşdeğer bir depozito ödenmelidir.
2. FEI Mahkemesine yapılan Protestolar ve Temyiz Başvuruları için FEI’ye 500.- İsviçre Frangına eşdeğer bir depozito ödenmelidir.
3. Kötü muamele ile ilgili protestolar için depozito gerekli değildir.
4. Geçerli depozitonun ödenmesi ilgili kurumun tarafından karar alınmasının ön şartıdır.
Madde 167 - Protestoların, Temyiz Başvurularının Ve Cezaların Kaydedilmesi
1. Yabancı Hakem (üç günlük yarışma için Teknik Delege) tarafından Genel Sekretere arz edilen raporda Hakem Heyetine sunulan tüm raporlar ve
protestolar ile Hakem Heyeti tarafından bunlar ve diğer konularda alınan Kararlar ve verilen cezalar da yer almalıdır.
2. Temyiz Hakem Kurulunun Başkanı Temyiz Hakem Kuruluna sunulan tüm protestolar, raporlar ve Temyiz Başvurularını ve Temyiz Hakem Kurulu
tarafından bunlar ve diğer konularda alınan Kararlar ve verilen cezaları Genel Sekretere rapor etmelidir.
3. Genel Sekreter veya vekili aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
(i) Sarı Uyarı kartlarının verildiğinin kaydedilmesi ve tüm men cezalarının bildirilmesi;
(ii) FEI Mahkemesinin muamelelerinin ve CAS Kararlarının kaydedilmesi;
(iii) Geçerlilik tarihleri de dahil olmak üzere, söz konusu Kurumların Kararlarının ilgili taraflara bildirilmesi;
(iv) Yayınlanması gerektiğine inandığı veya yayınlanması gereken tüm Kararların yayınlanması.
(v) Yarışma Yetkililerinin raporlarının işleme alınması.
Madde 168 – Kararların Uygulanma Süresi
Kararlar, söz konusu bildirimin geçerli koşullar altında mümkün olması kaydıyla, ilgili taraf veya taraflara sözlü veya yazılı olarak bildirildikleri tarihten
itibaren geçerlidir. Aksi taktirde, Kararlar Kararı verme yetkisine sahip kurum veya kişi tarafından belirtilen tarih itibariyle geçerlidir.
Madde 169 – Cezalar
1. Verilecek uygun cezalar hakkında karar alınırken, diğer tüm ilgili etmenler ile birlikte aşağıdaki etmenler de göz önünde bulundurulmalıdır:
1.1. Eylemin veya ihmalin fail veya bir yarışmacının adil olmayan bir avantaj elde etmesini sağlayıp sağlamadığı;
1.2. Eylemin veya ihmalin herhangi başka bir ilgili şahıs veya kurum için önemli bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı;
1.3. Eylemin veya ihmalin atlara kötü muamele ile ilgili olup olmadığı;
1.4. Eylemin veya ihmalin sporla ilgili herhangi bir şahsın haysiyetini veya onurunu etkileyip etkilemediği;
1.5. Eylemin veya ihmalin sahtecilik, şiddet veya kötü muamele veya suç unsuruna sahip benzer hareketleri içerip içermediği.
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1.6 Eylemin veya ihmalin kasti olarak görülüp görülmediği.
2. Kasten yapılmayan ve önemli sonuçlar doğurmayan küçük ihlaller ve aykırılıklar için sözlü veya yazılı bir uyarı uygundur.
3. Bir para cezası özellikle failin ihmalde bulunmuş olduğu durumlarda uygundur.
4. Tüzükte, GY’de veya Spor Kurallarında belirtilmiş olması veya şartların derhal önlem alınmasını gerektirdiği durumlarda failin diskalifiye edilmesi
uygundur.
4.1. Bir Müsabakadan diskalifiye edilmek yarışmacının ve ilgili At veya Atların – sahiplikleri değişse bile – yarışmaya katılanlar ve sıralama listesinden
silinmesi manasına gelir ve söz konusu Müsabakada kazanılmış para ödülüne el konulmasını da gerektirir.
4.2. Bir Yarışmadan diskalifiye edilmek yarışmacının ve ilgili At veya Atların – sahiplikleri değişse bile – artık Yarışmaya katılamaması manasına gelir
ve (4.1 no.lu paragrafta belirtilmiş olanlara ilaveten) Tüzükte, GY’de ve Spor Kurallarında belirtilmiş olan durumlarda söz konusu Yarışmanın daha
önceki Müsabakalarında kazanılmış tüm para ödüllerine el konulmasını gerektirebilir.
5. FEI Mahkemesinin belirleyebileceği şartlar ve koşullarda geçici veya kesin bir men cezasının verilmesi kasti veya çok büyük bir ihmal içeren ihlal
veya aykırılık durumlarında uygundur. Bazı durumlarda Geçici veya Kesin Men Cezası Tüzük, GY ve Spor Kuralları uyarınca otomatik olarak verilebilir.
5.1. Geçici veya Kesin Men Cezası belirli bir süre boyunca verilebilir ve bu süre boyunca men edilen şahıs, At veya kurum yarışmacı, At veya Yetkili
olarak Müsabakalar veya Yarışmalara katılamaz
veya FEI’nin ya da Tüzüğün 41. Maddesi uyarınca bir UF’nin yargı yetkisi dahilindeki herhangi bir Yarışmanın organizasyonunda yer alamaz veya bu
Yarışmalara katılamaz.
5.2. Bir Men Cezasının ne zaman başlayacağına karar verilirken, ilgili kurum adil bir ceza verilebilmesi amacıyla suçun ağırlığını dikkate alacaktır.
6.
6.1. Yukarıdaki 3 ila 5. paragraflarda bulunan tersine hiçbir ibare dikkate alınmaksızın, ADMKİ belirtilmiş olan cezalar ADMKİ hükümleri çerçevesindeki
durumlar için geçerli olacaktır.
6.2. Atlara yapılan tüm kötü muameleler (sırıkla baraj yapma, bacakların aşırı derece duyarlı veya duyarsız hale getirilmesi, yasaklanmış eğitim
yöntemleri vs.) 15,000.- İsviçre Frangına kadar olan bir para cezası ve/veya asgari 3 aydan ömür boyuna kadar Men ile cezalandırılacaktır.
6.3. (a) Yarışma Yetkililerine ve Yarışmayla bağlantılı diğer taraflara (diğer biniciler, gazeteciler, kamu vs.) ve/veya (b) Doping Kontrol Görevlilerine,
Test Veterinerine, Eşlikçilere ve/veya doping kontrolü örneğinin alınmasıyla ilgili diğer kişilere karşı yakışıksız davranışlar 200.- ila 10,000.- İsviçre
Frangı arasında bir para cezası ve/veya asgari 3 aydan 12 aya kadar Men ile cezalandırılacaktır.
6.4. Her türde sahtecilik, şiddet veya Yarışmada geçerli olan milli mevzuat tarafından tanımlanmış diğer suç unsuru içeren hareketler 1,000.- ila
150,000.- İsviçre Frangı arasında bir para cezası ve/veya asgari bir aydan ömür boyuna kadar Men ile cezalandırılacaktır.
6.5 FEI tarafından veya adına yürütülen herhangi bir soruşturmada işbirliği yapmamak 1,000.- ila 10,000.- İsviçre Frangı arasında bir para cezası
ve/veya asgari bir aydan on iki aya kadar Men ile cezalandırılacaktır
7.Yukarıdaki 6.2 ve 6.3 no.lu paragraflarda belirtilmiş olan ve daha az ağır suçlar ve/veya Spor Kurallarında belirtilmiş vakalar için ve/veya Madde
140’ta belirtilmiş olan şekilde;
7.1 Hakem Heyetinin Başkanı, Temyiz Hakem Kurulunun Başkanı, Baş Komiser veya Teknik Delege Sorumlu Kişiyi Yarışma süresi dahilinde elle veya
başka herhangi bir uygun yöntemle verilecek olan bir Sarı Uyarı Kartının verileceği konusunda bilgilendirmelidirler. Eğer makul çabalara rağmen Sporcu
Yarışmanın süresi boyunca bir Sarı Uyarı Kartı aldığına dair bilgilendirilemezse, Sporcu Yarışmadan itibaren on dört (14) gün içinde yazılı olarak
bilgilendirilmelidir.
7.2 Aynı Sorumlu Kişinin birinci Sarı Uyarı Kartının verilmesinden itibaren bir yıllık bir süre içinde aynı veya başka bir Uluslararası Yarışmada bir Sarı
Uyarı Kartı daha alması halinde, Sorumlu Kişi FEI Genel Sekreteri tarafından yapılan resmi bildirimi takiben otomatik olarak iki (2) aylık bir süre
boyunca men cezası alır.
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8. Her durumda verilen ceza para cezası, Men ve diskalifiye edilmenin bileşiminden oluşabilir. Para cezasının miktarı ve Men Cezasının süresi
yukarıdaki 6. paragrafta belirtilmiş olan prensiplere ve durumun şartlarına göre belirlenecektir.
9. Hukuk Sistemi uyarınca herhangi bir tarafça verilen tüm cezalar FEI’ye ödenecektir. Bu cezaların OK veya başka herhangi bir kuruma değil, talep
üzerine FEI’ye ödenmesi gereklidir. Ödeme talebinin alınmasından itibaren 30 gün içerisinde para cezasını ödemeyen herkes ceza ödenene kadar
otomatik olarak men cezası alacaktır. Eğer ceza veriliş tarihinden itibaren doksan (90) gün içerisinde ödenmezse, her ayın sonunda %10 oranında bir
faiz otomatik olarak tahakkuk ettirilecektir. Eğer cezalar kazayla OK veya başka herhangi bir şahsa ödenirse, bunlar FEI’ye havale edilecektir.
10. FEI Mahkemesinin Kararlarında, başarısız olan tarafların FEI tarafından hukuki prosedür için yapılan 500.- ila 7500.- İsviçre Frangı arasındaki
masrafları karşılaması da istenebilir. Buna ilaveten, FEI tarafından yapılan masrafların bir duruşma yapılması veya prosedürün aşırı derecede uzaması
veya başka istisnai bir durum yüzünden daha da artması halinde taraflardan birinin 10,000 İsviçre Frangı’na kadar olan diğer masrafları ödemesi de
talep edilebilir. Adaletin sağlanması bakımından, FEI tarafından diğer duruşmalarla
veya FEI Mahkemesinin idari bir toplantısı ile birlikte
gerçekleştirilen bir duruşma için yapılan masraflar ayrıca hesaplanacaktır.
EK A – Tanımlar

Ata Kötü Muamele: Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ata acı veren veya gereksiz yere rahatsız olmasına yol açan veya acı vermesi ya
da rahatsız olmasına yol açması muhtemel olan tüm eylemler veya ihmaller manasına gelir.
Ata kamçıyla aşırı derecede vurulması veya Atın dövülmesi;
Atın herhangi tipte bir elektrikli şok aletine maruz bırakılması;
Mahmuzların aşırı veya ısrarlı şekilde kullanılması;
Atın ağzına kantarma veya başka bir aletle vurulması;
Yorgun, topallayan veya yaralı bir atın yarıştırılması;
Ata sırıkla baraj yapılması.
Atın vücudunun herhangi bir yerinin anormal derecede duyarlı veya duyarsız olmasına yol açılması;
Bir Ata yeterince yem, içecek veya egzersiz sağlanmaması;
Bir engeli devirdiğinde Atın aşırı derecede acı çekmesine yol açacak herhangi bir cihaz veya ekipman kullanılması.
Yetişkin Sporcu: On sekiz (18) yaşında veya daha büyük bir Sporcu.
Sporcu: Biniciler, lonj yapanlar, atlı araba sürücüleri veya voltijciler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir FEI Yarışmasına katılan bir kişi
Vatandaşı Olduğu Ülkenin Dışında Yaşayan Sporcu: Yılın altı (6) ayından fazlasını yabancı bir ülkede (“ev sahibi ülke”) geçiren bir Sporcu
Karayip Adaları: Anguilla, Antigua, Aruba , Bahamalar , Barbados , İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Guadalup,
Haiti, Jamaika, Martinik, Montserrat, Hollanda Antilleri, Porto Riko, Saint Barthélemy, Saint Kitts-and-Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent-and-theGrenadines, Trinidad-and-Tobago, Turks-and-Caicos Adaları, Birleşik Devletler Virgin Adaları
Kategori: Yarışma veya Müsabakanın kendileri için düzenlendiği belirli bir Sporcu grubu.
Orta Amerika: Yedi Belize eyaleti, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama
Şampiyona (CH): Herhangi bir Disiplinde, iyice tanımlanmış coğrafi bir alandan Sporcular için UF’ler tarafından düzenlenen bir Yarışma, bkz. Madde 104.
Yıldız: FEI “Yıldızlar” Yarışmalarına katılabilecek Sporcular kategorisi. Sporcular bu kategoriye on iki (12) yaşına bastıkları yıldan on dört (14) yaşına bastıkları
yıla kadar dahil olabilirler.
Müsabaka: Sporcuların başarı sırasına göre sıralandıkları ve ödüllerin verilebildiği her bir Yarışma sınıfının adı.
Concours Complet d’Equitation (CC): Müsabakaların sadece Üç Günlük Yarışma disiplininde yapıldığı tüm Yarışmalar.
Concours d’Attelage (CA): Müsabakaların sadece Atlı Araba Sürme disiplininde yapıldığı tüm Yarışmalar.
Concours d’Endurance (CE): Müsabakaların sadece Atlı Dayanıklılık disiplininde yapıldığı tüm Yarışmalar.
Concours de Dressage (CD): Müsabakaların sadece At Terbiyesi disiplininde yapıldığı tüm Yarışmalar.
Concours de Reining (CR): Müsabakaların sadece Reining disiplininde yapıldığı tüm Yarışmalar.
Concours de Saut d’Obstacles (CS): Müsabakaların sadece Engel Atlama disiplininde yapıldığı tüm Yarışmalar.
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Concours de Voltige (CV): Müsabakaların sadece Voltij disiplininde yapıldığı tüm Yarışmalar.
Concours International Combine (CIC): Müsabakaların sadece Uluslararası Bir Günlük Yarışma için yapıldığı tüm Yarışmalar.
Concours International (CI): Herhangi bir Disiplinde Uluslararası bir Yarışma. Bkz. Madde 102.
Concours International Mineur (CIM): Küçük bir Uluslararası Yarışma (Bkz. Ek E).
Concours International Officiel (CIO): Herhangi bir Disiplinde Resmi bir Uluslararası Yarışma (Bkz. Madde 103).
Concours Hippique (CH): Birden fazla Disiplinde Müsabakalar içeren bir Yarışma.
Concours National (CN): Herhangi bir Disiplinde Ulusal bir Yarışma.
Concours Para-Equestrian (CPE): Müsabakaların sadece engelli Binici Sporcular için olduğu tüm Yarışmalar.
Kıta(lar): FEI UOK ile aynı kıtasal gruplandırmaları uygulamaktadır.
Disiplin: At Terbiyesi, Engel Atlama, Üç Günlük Yarışma, Atlı Araba Yarışmaları, Atlı Dayanıklılık, Voltij, Reining ve Özürlü Biniciler gibi Genel Kurul tarafından
onaylanmış tüm Binicilik Disiplinleri.
Diskalifiye: Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, Diskalifiye olma bir Sporcunun ve/veya Atın/Atların ilgili Müsabakadan veya Yarışmanın diğer
Müsabakalarından diskalifiye olduğu manasına gelir. Diskalifiye geriye dönük olabilir.
Elimine: Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe, Diskalifiye olma bir Sporcunun ve/veya Atın/Atların ilgili Müsabakadan veya Yarışmanın diğer Müsabakalarından
elimine olduğu manasına gelir.
Yarışma: Komple bir organizasyon, “Gösteri”, “Şampiyona” veya “Oyunlar”. Yarışmalar bir veya daha fazla Disiplinde düzenlenebilir.
FEI İsimli Seriler: Aşağıda tanımlandığı gibi ve, GY’nin 133. Maddesinde belirtilmiş koşullar uyarınca FEI’nin mülkiyetine, logolarına, Müsabaka formüllerine
sahip olduğu ve FEI’nin yeni medya, İnternet ve her şekliyle TV de dahil olmak üzere tüm medyadan ve söz konusu FEI isimli Se rinin sponsorluğu, bahis ve
pazarlama haklarından faydalanma konusunda münhasır hak sahibi olduğu Seriler.
FEI Kimlik Kartı: FEI tarafından onaylı Ulusal bir Pasaporta eşlik eden ve yabancı bir ülkede CN veya CIM Yarışmalarında (bkz. Ek E) bir müsabakaya giren
(bkz. Madde 139.2) her at veya ister ana vatanında ister yabancı bir ülkede olsun diğer CI, CIO Yarışmaları, FEI Şampiyonaları, Bölge, Olimpiyat Oyunları ve
Engelli Olimpiyatlarına katılan tüm atlar için (bir FEI Pasaportu olmadıkça) zorunlu belge.
FEI Kuralları ve Yönetmelikleri: Tüzük, Genel Yönetmelik ve Spor Kuralları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, FEI’nin ilgili birimi tarafından
onaylanmış tüm kurallar ve yönetmelikler.
Mücbir Sebep: Makul olarak öngörülemeyen ve bir tarafın makul kontrolü dışında olan ve bu tarafça makul çerçevede önlenemeyecek eylemler, olaylar,
ihmaller veya kazalardan kaynaklanan veya bunlara atfedilebilen olaylar veya koşullar.
At: Aksi belirtilmedikçe, aynı zamanda bir pony veya Atgiller familyasının bir başka üyesidir. Bir Atın annesi bir kısrak olmalıdır.
Hakem: Hakem Heyetinin, madde 144’te tanımlanmış olduğu gibi, bir Yarışma veya Müsabakayı kontrol etmek için atanmış bir üyesi.
Genç Binici: FEI “Gençler” Yarışmalarına katılabilecek Sporcular kategorisi. Sporcular bu kategoriye on dört (14) yaşına bastıkları yıldan on sekiz (18) yaşına
bastıkları yıla kadar dahil olabilirler.
Kiracı: Kiralık bir mülkün (örn. At) kullanım hakkı ve mülkiyetini kiralayandan alan kişi veya kurum.
Yetkili: FEI veya Organizasyon Komitesi ve/veya UF tarafından bir FEI Yarışmasında özel olarak tanımlanmış resmi bir görevi yerine getirmek üzere atanmış
olan kişi.
Organizatör veya Organizasyon Komitesi (OK): Geçerli UF tarafından tanınan ve bir Yarışmanın yönetiminden sorumlu tutulan bir organizasyon, grup,
topluluk, kurum veya kişi.
At Sahibi: Bir veya daha fazla atın tamamı veya bir kısmında mülke ilişkin hakkı bulunan kişi veya kuruluş.
Ödeme Kartı: Bir FEI Yarışmasına katılmaya davet karşılığında ödenen ücret.
Bir Yarışmanın Süresi: ilgili Disiplin için Spor Kurallarında aksi belirtilmedikçe ilk Veteriner Kontrolünün başlangıcından bir saat önce başlar ve, her Disiplin
için farklı olmak kaydıyla, söz konusu Disiplinde son sonuçların açıklanmasından yarım saat sonrasında sona erer. Olimpiyat Oyunlarında bir Yarışmanın süresi
UOK tarafından belirlenmiş olan şekilde Olimpiyat Süresi ile çakışır. Özürlüler oyunlarında bir Yarışmanın süresi UPK tarafından belirlenmiş olan şekilde Özürlüler
Olimpiyatı Süresi ile çakışır.
Bölüm: Aynı Yarışmadaki bir Müsabakanın son sıralamaya dahil olabilmek için katılınması gereken ayrı parçaları.
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Pony Binicisi: Engel Atlama, Üç Günlük Yarışma ve At Terbiyesinde, on iki (12) yaşına bastıkları yıldan itibaren on altı (16) yaşına bastıkları yıla kadar FEI
Pony Binicileri için Yarışmalara katılabilecek olan Sporcu kategorisi.
Koruyucu Kask: Geçerli uluslararası test standartları ile uyumlu uygun bir kask veya tog.
Rapor: Bir Yarışma esnasında meydana gelen veya bununla ilgili gerçekler, olaylar, Kararlar, Protestolar, Uyarılar, cezalar ve/veya tün diğer konuların resmi bir
kaydı.
Kısıtlı Alan: Yarışmanın OK’nin kontrolü altındaki alanı.
Manş: tek bir Müsabakanın parçası olarak aynı veya benzer bir parkurda yapılan iki veya daha fazla ardışık yarış.
Program: FEI tarafından onaylanmış ve, Yarışmanın tarihleri ve yeri, angajmanların alınma tarihleri, Müsabakaların yapılacağı Disiplinler, Müsabakaların
programı, Sporcular ve Atların kategorileri, uyrukları ve diğer ilgili detayları, mevcut ahırlar ve konaklama, ödüllerin değeri ve dağılımı ve tüm diğer ilgili
detaylar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Yarışma ile ilgili bilgilerin özetlendiği resmi bir form.
Seri: Farklı Yarışmalar esnasında ardı ardına gerçekleştirilen ve sonuçları bir son sıralamanın yapılmasını veya atların ve/veya yarışmacıların bir Final Yarışması
veya Müsabakaları veya ödül için kalifiye olmasını sağlayan çeşitli Uluslararası Müsabakalar. Yarışmaların farklı ülkelerde yapılması şart değildir.
Spor Kuralları: Tüzükte tanımlanmış olduğu gibi, Binicilik Disiplinleri için Kurallar, Veteriner Yönetmeliği, Atlar İçin Dopingle Mücadele ve İlaç Kontrol Kuralları,
İnsan Atletler için Dopingle Mücadele Kuralları, Olimpiyat Yönetmeliği, Özürlüler Olimpiyatı Yönetmeliğini içermekte olsa da bunlarla sınırlı değildir.
Onaylanmamış Yarışma: Bir UF tarafından resmi Takvimde yayınlanmamış veya onaylanmamış bir yarışma ve/veya müsabaka ve/veya FEI tarafından
men edilmiş bir UF tarafından onaylanan veya düzenlenen Ulusal bir Yarışma
Genç Yetişkin binici: on altı (16) yaşına bastıkları yıldan itibaren yirmi bir (21) yaşına bastıkları yıla kadar FEI Genç Yetişkinler için Yarışmalara katılabilecek
olan Sporcu kategorisi.
Uyarı: Bir kişi veya kuruluşun tavsiyelere uyulmaması halinde gelecekte yaşanacak olası sonuçlar konusunda uyarıldığı sözlü ve/veya yazılı kınama. İşbu
Yönetmelikte büyük harfle başlayan tüm diğer terimler Tüzükte açıklanmıştır.

EK B - Olimpiyat Tüzüğü: 40 no.lu Kural ve 40 no.lu Kuralın Eki
(Olimpiyat Tüzüğünün Aralık 2015’te geçerli olan versiyonundan alıntı)
40 Olimpiyat Oyunlarına katılım
Olimpiyat Oyunlarına katılabilmek için, bir yarışmacı, takım görevlisi veya diğer takım personeli UOK tarafından belirlenen katılım
koşullarının yanı sıra UOK tarafından onaylanmış ilgili Uluslararası Federasyonun kuralları da dahil olmak üzere Olimpiyat Tüzüğü ve
Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına uymalı ve yarışmacı, takım görevlisi veya diğer takım personelin kaydı kendi UOK’si tarafından
yapılmış olmalıdır.
8 Temmuz 2011’den itibaren geçerlidir
40 no.lu Kural – Uygunluk Prensipleri
Olimpiyat Oyunlarına katılıma uygun olabilmek için, bir yarışmacının, koçun, antrenörün veya takım yetkilisinin Olimpiyat Tüzüğünün
yanı sıra ilgili Uluslararası Federasyonunun UOK tarafından onaylanmış kurallarına uyması ve yarışmacının, koçun, antrenörün veya
diğer takım yetkilisinin Ulusal Organizasyon Komitesi tarafından kaydının yapılmış olması gereklidir. Yukarıda bahsi geçen kişiler
özellikle:
- fair play ve şiddete başvurmama ruhuna saygı gösterecek ve bu şekilde davranacak, ve
- Dünya Dopingle Mücadele Prensiplerine her bakımdan saygı göstererek uyacaktır.
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40 no.lu Kuralın Eki
1.
Her bir Uluslararası Federasyon, Olimpiyat Tüzüğü uyarınca, kalifikasyon kriterleri de dahil olmak üzere Olimpiyat Oyunlarına katılım
için kendi sporunun kurallarını belirler. Bu kriterler onaylanmaları amacıyla UOK Yönetim Kuruluna sunulmalıdır. Her bir Uluslararası
Federasyon kendi sporunun uygunluk kriterlerini Olimpiyat Tüzüğü uyarınca belirler. Söz konusu kriterler onaylanmaları için UOK
Yönetim Kuruluna sunulmalıdır.
2. Uygunluk kriterlerinin uygulanması Uluslararası Federasyonların, bunlara bağlı ulusal federasyonların ve ilgili sorumluluk
alanlarında Ulusal Organizasyon Komitesinin görevidir.
3. UOK Yönetim Kurulu tarafından izin verilen durumlar haricinde, Olimpiyat Oyunlarına katılan hiçbir yarışmacı, koç, antrenör veya
Yetkili kendi şahsının, isminin, resminin veya sportif performansının Olimpiyat Oyunlarında reklam amacıyla kullanılmasına izin
veremez. 2. Uygunluk kriterlerinin uygulanması Uluslararası Federasyonların, bunlara bağlı ulusal federasyonların ve ilgili sorumluluk
alanlarında Ulusal Organizasyon Komitesinin görevidir.
3. UOK Yönetim Kurulu tarafından izin verilen durumlar haricinde, Olimpiyat Oyunlarına katılan hiçbir yarışmacı, koç, antrenör veya
Yetkili kendi şahsının, isminin, resminin veya sportif performansının Olimpiyat Oyunlarında reklam amacıyla kullanılmasına izin
veremez.
4. Bir yarışmacının Olimpiyat Oyunlarına kaydolması veya katılması herhangi bir mali koşula dayanmayacaktır.
EK C – Yetkinlik Belgesi
Aşağıdaki son teslim tarihlerine kadar, bir “Sonuçlar Listesi” ile birlikte FEI’ye gönderilecektir:
FEI Dünya Şampiyonaları için, ön angajmanlara denk gelen tarih.
Olimpiyat Oyunları için, Oyunlar için ön angajmanlara denk gelen tarih (FEI Olimpiyat Yönetmeliğine bakınız).
Aşağıda imzası bulunan kişi, ilgili Ulusal Federasyonun Başkanı olarak, işbu belge ile aşağıda ismi geçen kombinasyonların, yarışmacıların ve Atların
Olimpiyat Oyunları/FEI Dünya Şampiyonalarında angajman yaptırmış oldukları Binicilik Yarışmalarına katılmak için gerekli deneyim ve kalifikasyonlara
sahip olduğunu ve performanslarının tamamen Spor Kurallarında belirtilmiş olan standartlar ile uyumlu bulunduğunu beyan etmekteyim.
KALİFİYE KOMBİNASYONLAR
ATLAR
İsimler ve pasaport numaraları
(en çok FEI Şampiyonalarına
(yaş, don, cinsiyet, cins, Soy Kütüğü
gönderilmesine izin verilen yarışmacıtescil numarası ve eğer biliniyorsa
ve At sayısının iki katı) (Madde
anne ve babanın isimleri)
121.7.2)
YARIŞMACILAR Soyadları ve adları

Tarih:
UF Başkanının İsmi ve İmzası (isim büyük harfle yazılacaktır)
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UF’nin mührü
KD

Madde 108

Şampiyonalar Tablosu

Disiplin

Yaz Olimpiyatı Senesi

ENGEL ATLAMA

OLİMPİK
Ferdi ve Takım

ÜÇ GÜNLÜK YARIŞMA

AT TERBİYESİ

ATLI DAYANIKLILIK

REINING

VOLTİJ

KITA Ferdi ve Takım

Yaz Olimpiyatı Senesi + 2
DÜNYA BİNİCİLİK OYUNLARI
Ferdi ve Takım

Yaz Olimpiyatı Senesi + 3
KITA Ferdi ve Takım

OLİMPİK

KITA

DÜNYA BİNİCİLİK OYUNLARI

KITA

Ferdi ve Takım

Açık - Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

OLİMPİK
Ferdi ve Takım

ATLI ARABA SÜRME

Yaz Olimpiyatı Senesi + 1

KITA Ferdi ve Takım

DÜNYA BİNİCİLİK OYUNLARI
Ferdi ve Takım

KITA Ferdi ve Takım

DÜNYA

DÜNYA Çiftler

DÜNYA BİNİCİLİK OYUNLARI

DÜNYA

Dörtlü

Ferdi ve Takım

Dörtlü

-Çiftler

Ferdi ve Takım

DÜNYA

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takımlar

Tekler: Ferdi ve Takım

Kombine Pony: Ferdi ve Takım DÜNYA

DÜNYA

Tekler: Ferdi ve Takım

Kombine Pony: Ferdi ve Takım

DÜNYA

KITA

DÜNYA BİNİCİLİK OYUNLARI

KITA

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

DÜNYA

KITA

DÜNYA BİNİCİLİK OYUNLARI

KITA

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

DÜNYA

KITA

DÜNYA BİNİCİLİK OYUNLARI

KITA

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım

Ferdi ve Takım
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GENÇ YETİŞKİNLER

KITA
(Engel atlama - Üç günlük
yarışma - At terbiyesi Atlı
dayanıklılık – Reining – Atlı
Araba Sürme) Ferdi ve Takım

KITA
(Engel atlama - Üç günlük
yarışma - At terbiyesi Reining) Ferdi ve Takım
DÜNYA
(Atlı Dayanıklılık) Ferdi ve
Takım

KITA
KITA
(Engel atlama - Üç günlük
(Engel atlama - Üç günlük
yarışma - At terbiyesi Atlı
yarışma - At terbiyesi dayanıklılık - Reining) Ferdi ve Reining) Ferdi ve Takım
Takım
DÜNYA
(Atlı Dayanıklılık) Ferdi ve
Takım

GENÇLER

KITA
(Engel atlama - Üç günlük
yarışma - At terbiyesi Atlı
dayanıklılık – Reining – Atlı
Araba Sürme - Voltij) Ferdi ve
Takım

KITA
(Engel atlama - Üç günlük
yarışma - At terbiyesi Reining) Ferdi ve Takım
DÜNYA
(Atlı Dayanıklılık - Voltij) Ferdi
ve Takım

KITA
(Engel atlama - Üç günlük
yarışma - At terbiyesi Atlı
dayanıklılık – Reining – Atlı
Araba Sürme - Voltij) Ferdi ve
Takım

KITA
(Engel atlama - Üç günlük
yarışma - At terbiyesi Reining) Ferdi ve Takım
DÜNYA
(Atlı Dayanıklılık - Voltij) Ferdi
ve Takım

YILDIZLAR

KITA
Her yıl (Engel Atlama ve At
Terbiyesi – Atlı Araba Sürme)
DÜNYA FİNALİ
Her yıl (Engel Atlama) Ferdi

KITA
Her yıl (Engel Atlama ve At
Terbiyesi)
DÜNYA FİNALİ
Her yıl (Engel Atlama) Ferdi

KITA
Her yıl (Engel Atlama ve At
Terbiyesi – Atlı Araba Sürme)
DÜNYA FİNALİ
Her yıl (Engel Atlama) Ferdi

KITA
Her yıl (Engel Atlama ve At
Terbiyesi)
DÜNYA FİNALİ
Her yıl (Engel Atlama) Ferdi

PONYLER

KITA
Her yıl (Engel Atlama – Üç Günlük Yarışma – At Terbiyesi) Ferdi ve Takım

ENGELLİ BİNİCİLER

ENGELLİLER OLİMPİYATLARI: Olimpiyat senesi; DÜNYA ŞAMPİYONASI: Engelli Araba Sürme için her yıl; DÜNYA BİNİCİLİK
OYUNLARI: Engelli Atlı Terbiyesi için Yaz Olimpiyatı Senesi + 2; KITA ŞAMPİYONALARI: Her 4 yılda iki kez veya her Engelliler
Olimpiyatının arasında en azından bir kez
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Ek E - CIM’ler

Disiplin:
ENGEL ATLAMA
(Yetişkinler)
ÜÇ GÜNLÜK YARIŞMA

CSI1* & CSI2*
CSI Y, J, Ch, V, Am – B Kategorisi
CCI1* & CCI2*, CIC1* & CIC2*
CDI1* & CDI2*

AT TERBİYESİ
CDI Y, J, Ch, P, YH
CAI1* & CAI2*
ATLI ARABA SÜRME
CAI Y, J, Ch
ATLI DAYANIKLILIK

CEI1* & CEI2*
CVI1* & CVI2*

VOLTİJ
CVI J, Ch
CRI1* & CRI2*
REINING
CRI Y, J

ENGELLİ BİNİCİLER

CPEDI1*, CPEDI2*, CPEDIM &
CPEAI1* & CPEAI2*
CPEI Y, J, Ch
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Ek F – FEI AHLAK KURALLARI
Ulusal Federasyonlar, Sporcular, At Sahipleri, Organizatörler, Yetkililer, sponsorlar ve FEI’nin
kendisi de dahil olmak üzere biniciliği oluşturan tüm öğelerin menfaatlerini korumak amacıyla, bu
öğelerin uyumlu işbirliğini desteklemek ve Olimpiyat idealine toplu bağlılığı şekillendirmek.
Bu amaca ulaşabilmek ve Binicilik Sporunun imajı, Binicilik Sporunun değerleri, ruhu ve ideallerinin
ve ayrıca Olimpiyat Hareketi içerisindeki rolünün muhafaza edilmesi ile uyumlu ahlak ilkelerine
uyulmasına bağlıdır.
Dolayısıyla, Sporcular (ve Destek Personelleri), At Sahipleri, Organizatörler, sponsorlar ve FEI
gönüllüleri ve kadrosu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Binicilik Sporunun tüm
katılımcıları işbu Kurallara her zaman uymayı ve bağlı olmayı taahhüt etmektedirler.
A. İTİBAR
1. At ve insan Sporcuların itibarının korunması biniciliğin temel bir şartıdır.
2. İnsan Sporcular arasında ırk, cinsiyet, etnik köken, din, felsefi veya siyasi görüşler, medeni
durum veya diğer sebeplerle ayrım yapılmayacaktır.
3. Her seviyede her türlü doping uygulaması kesinlikle yasaktır. Atlar İçin Dopingle Mücadele ve
Kontrollü İlaç Yönetmeliği ve FEI İnsan Sporcular için Dopingle Mücadele Kurallarının hükümlerine
tam olarak uyulacaktır.
4. Sporculara fiziksel, profesyonel veya cinsel tacizde bulunmak ve katılımcıların fiziksel veya
zihinsel olarak zarar görmesi yasaktır.
5. Olimpiyat Oyunlarında bahislere katılmak, veya bahisleri desteklemek veya Olimpiyat Oyunları
ile ilgili bahislerin her türde tanıtımı yasaktır.
6. Ayrıca, yine bahisler bağlamında, Olimpiyat Oyunlarının ve FEI Yarışmalarının katılımcıları hiç bir
şekilde fair play ilkelerini ihlal etmemeli, sportmence olmayan davranışlar sergilememeli veya bir
müsabakanın sonucunu spor ahlakına aykırı bir şekilde etkilemeye çalışmamalıdırlar.
7. FEI ilgilileri Sporculara fiziksel ve zihinsel dengeleri için gerekli güvenlik, refah ve sağlık bakımı
koşullarını garanti edecektir.
B. DÜRÜSTLÜK
1. FEI temsilcileri FEI Yarışmalarının organizasyonu ile bağlantılı olarak resmi müzakere sürecinin
bir parçası olmayan veya Organizatör ya da Organizasyon Komitesi ile yapılan sözleşmede
belirtilmemiş olan hiç bir şekilde kişisel ücret veya komisyonu ya da herhangi gizli bir menfaat ya
da her türde bir hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak almayacak, kabul veya teklif etmeyecektir.
2. Sadece geçerli yerel adetler uyarınca itibari kıymete sahip hediyeler FEI Bürosu üyeleri, FEI
gönüllüleri veya FEI personeli tarafından bir saygı veya dostluk işareti olarak bir FEI Yarışması için
ihale teklifi vermiş olan bir Organizasyon Komitesinin Üyesine verilebilir ya da kabul edilebilir veya
bu Üyeden alınabilir ya da kabul edilebilir. Her türde diğer hediyeler, hediyenin verildiği kişinin bir
üyesi olduğu organizasyona devredilmelidir.
3. Bir FEI Yarışması için ihale teklifinde bulunan bir Organizasyon Komitesi tarafından FEI
gönüllüleri ve FEI personelinin yanı sıra bu kişilere eşlik edenlere gösterilen konukseverlik ev sahibi
ülkede geçerli olan standartları aşmayacaktır.
4. İster gerçek ister algılanmış olsun, çıkar çatışmalarından kaçınılacaktır.
5. Suiistimal veya yolsuzluk izlenimi bile FEI’nin itibarı için sakıncalı kabul edilmeli ve dolayısıyla
kaçınılmalıdır.
6. FEI ilgilileri faaliyetleri veya isimleri işbu Kurallarda belirtilmiş olan ilkeler ile uyumlu olmayan
organizasyonlar, firmalar veya kişiler ile ilişki kurmamalıdır.
C. İYİ İDARE VE KAYNAKLAR
1. Özellikle saydamlık, sorumluluk ve mali mesuliyet başta olmak üzere, FEI’nin temel evrensel iyi
idare ilkelerine tüm FEI ilgilileri tarafından uyulmalıdır.
2. FEI gönüllüleri ve personelinin hizmetinde bulunan kaynaklar sadece FEI’nin amaçları için
kullanılabilir.
3.
3.1 FEI’nin gelirleri ve harcamaları, genel olarak kabul gören muhasebe ilkeleri uyarınca tutulması
gereken, hesaplarına kaydedilecektir. Bağımsız bir denetçi bu hesapları kontrol edecektir.
3.2 FEI’nin bir Ulusal Federasyona, Organizasyon Komitesine veya başka bir kişi ya da kuruluşa
mali destek verdiği durumlarda;
a) FEI kaynaklarının kullanımı alıcının hesaplarında açıkça gösterilmeli;
b) Alıcının hesapları öncelikle alıcıya makul bir süre öncesinde bildirimde bulunmak suretiyle FEI
İdari Kurulu tarafından belirlenen bir uzman tarafından denetlenmelidir.
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4. FEI ilgilileri yayıncıların, sponsorların, ortakların ve binicilik organizasyonlarını destekleyen diğer
kişilerin dünya çapında FEI Yarışmalarının gelişimi ve prestijine yaptığı anlamlı katkının farkındadır.
Ancak, bu destek spor kuralları, FEI Yönetmelikleri ve Kuralları, Olimpiyat Sözleşmesi ve işbu
Kurallarda tanımlanmış olan ilkeler ile uyumlu bir şekilde sağlanmalı ve sporun yapılmasına
müdahale etmemelidir. Binicilik müsabakaların organizasyonu ve gerçekleştirilmesi münhasıran
FEI’nin ve, uygun durumlarda, Ulusal Federasyonlar ve/veya FEI tarafından tanınmış
Organizatörlerin sorumluluğundadır.
D. ŞAMPİYONALAR / YARIŞMALAR İÇİN TEKLİFTE BULUNMA
FEI tarafından FEI Dünya Binicilik Oyunları / FEI Şampiyonaları ve FEI Dünya Kupası Finalleri için
ev sahibi Organizatörlerin seçimi ile bağlantılı olarak yayınlanan belgeler ve/veya bilgilere
uyulmalıdır. Bu FEI organizasyonlarını düzenlemeyi arzu eden şehirler bu belgeler ve/veya bilgilerin
ve/veya işbu Kuralların hükümleri ile bağdaşmayan herhangi bir finansal veya siyasi destek almak
amacıyla başka bir tarafa veya üçüncü bir şahsa yaklaşmaktan kaçınmalıdır.
E. DEVLETLER İLE İLİŞKİLER
1. Ulusal Federasyonlar ve/veya Organizasyon Komiteleri evrensellik ve siyasal tarafsızlık ilkeleri
ile uyum içerisinde, devlet yetkilileri ile uyumlu ilişkileri korumak için çaba gösterecektir.
2. Ulusal Federasyonlar ve/veya Organizasyon Komiteleri ait oldukların devletlerin kamusal
hayatında bir rol oynamakta serbesttir. Ancak, Olimpiyat Sözleşmesinde ve işbu Kurallarda
belirtilmiş olan ilkeler ve kurallar ile uyumlu olmayan herhangi bir faaliyette bulunamaz veya bu tür
bir ideolojiyi destekleyemezler.
3. Ulusal Federasyonlar ve/veya Organizasyon Komiteleri düzenledikleri tüm etkinliklerde çevreye
korumak için çaba göstereceklerdir.
F. GİZLİLİK
FEI ilgilileri kendilerine gizli olarak verilen bilgileri açıklamayacaktır. Diğer bilgilerin açıklanması
kişisel kazanç veya menfaat amaçlı olmayacak veya herhangi bir kişi veya kuruluşun itibarının
zedelenmesi amacıyla kötü niyetle yapılmayacaktır.
G. UYGULAMA
1. FEI Merkezi FEI Kuralları ve yönetmelikleri, Olimpiyat Sözleşmesi ve işbu Kuralların ilkeleri ve
kurallarının uygulanmasını sağlayacaktır.
2. FEI Merkezi, konunun muhtemelen FEI Ahlak Kurulu veya Binicilik Camiası Bütünlük Birimine
havale edilmesi amacıyla, FEI Başkanını işbu Kuralların tüm ihlalleri konusunda bilgilendirecektir.
3. FEI İdari Kurulu, eğer dilerse, işbu Kuralların uygulanması için hükümleri bir Uygulama
Hükümleri seti şeklinde düzenleyebilir.
Yukarıda listelenmiş olan ilkeler, tüm FEI ilgililerinin FEI faaliyetlerini herhangi bir şekilde ve her
şartta temsil etmenin veya bu faaliyetlere katılmanın bir koşulu olarak uymakla yükümlü olduğu,
FEI Ahlak Kurallarını oluşturmaktadır.
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