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FEI Atlı Dayanıklılık Kuralları 2017
Bilgi Notları

Madde 804.2.4
İstisnai Şartlar: Söz konusu İstisnai Şartlar çok kısa sürede ortaya çıkan ve yarışmanın
gerçekleştirilmesi esnasında Sporcu ve/veya atlar açısından makul ve adil olmayan riskler
oluşturması makul çerçevede öngörülebilen şartlardır. Bunların belirlenmesi için örnekler ve
tavsiyeler Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarında sunulacaktır.
Bilgi Notları:
Karşılaşılması en muhtemel şart yarışma günündeki hava koşulları ile ilgilidir.
Gök gürültülü fırtınalar ve seller Görevlilerin yarışmaya ara verme veya yarışmayı kısa
kesme kararını almasını gerektirebilecek başlıca iki sebeptir. Yarışmaya katılanların son
sıralamasının nasıl yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Madde 804.3.4
Yıkıcı Olaylar veya Şartlar: Söz konusu şartlar çok kısa sürede ortaya çıkan Sporcunun
ve/veya atın güvenliğini tehlikeli şekilde riske attığı belirlenen ve Parkurda Değişiklik,
Programda Değişiklik veya Yarışmanın Ertelenmesi ile kaçınılamayan şartlardır. Bunların
belirlenmesi için örnekler ve tavsiyeler Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarında sunulacaktır.
Bilgi Notları:
Şiddetli fırtınalar veya ani su baskınları bu tür şartların olağan sebepleridir. Kararı alan
Görevlilerin yarışmanın iptalinden başka bir çaresi kalmayabilir.
Yapılacakları belirlerken özel bilgiler almak amacıyla yerel makamlar, Polis ve en yakın
hava durumu merkezine danışmak akıllıca olacaktır.
Görevlilerin, Genel Yönetmeliğin 109.12 no.lu maddesi uyarınca tüm yarışmaları aşağıdaki
şekilde iptal etme hakkı vardır:
Hakem Heyeti Başkanı, Teknik Delege ve Veteriner Komitesi Başkanının Organizatöre
danışarak oybirliğiyle alacağı karara tabi olmak kaydıyla, sadece mücbir sebepler, yıkıcı
olaylar, aşırı hava şartları yüzünden değil aynı zamanda FEI Kurallarına uyulmaması ve
Atlar, Sporcular, Görevliler ya da seyircilerin refahı veya güvenliğinin tehlikeye girdiği bazı
özel durumlarda bir Müsabaka (öncesinde veya esnasında) ertelenebilir ve/veya iptal
edilebilir.

FEI Atlı Dayanıklılık Kuralları 2017
Bilgi Notları – 19.07.2017’de güncellenmiştir

Madde 801.4.2
Pist Şefi veya TD’nin mutlak kontrolü altında, parkurun lupları Atları Müsabaka esnasında
artan bir yaralanma/sakatlanma riskine maruz bırakması muhtemel olan süratler için
özellikle tasarlanmış ve inşa edilmiş olmamalıdır.
Bilgi Notları:
Parkurların lupları tasarlanabilir ve inşa edilebilir ancak Madde 801.2 – ‘zemin, arazi, irtifa,
yön ve sürat dahil teknik açıdan zorlayıcı faktörler’de tanımlanmış olduğu gibi bir Atlı
Dayanıklılık Parkuru tanımına uygun olmalıdır.
Madde 801.8.2
Veteriner Kapılarında izin verilen maksimum seyis sayısı, mevcut yer dikkate alınarak ve
Ata istirahat etmesi için yeterli yer kaldığından emin olmak suretiyle, At başına 5’tir.
Veteriner Kapılarına ve Veteriner Kapısındaki muayene alanına giriş TD’nin tavsiyesi ile OK
tarafından daha fazla kısıtlanabilir. Bu tür kısıtlamalar FEI onaylı programda açıkça
belirtilmelidir. Seyislerin Veteriner Kapılarına giriş hakkı ilgili Atın Müsabakadan çıkartılması
ile sona erer.
Bilgi Notları:
Erişim hakkı kaybı yetkili takım noktalarında luplara değil Veteriner kapısı alanlarına giriş ile
ilgilidir.
Madde 806.1
Zamanlama müsabakada çok önemli bir rol oynadığından, OK’ler her bir Sporcunun tüm
zamanlı aşamalar için başlangıç ve bitiş saatlerinin doğru şekilde not edilmesini ve
senkronize kronometre tutma yöntemleri kullanan yetkili kişilerce uygun şekilde
kaydedilmesini sağlamalıdırlar (Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına bakınız).
Bilgi Notları:
Organizatörlerin bilgisayarlı kronometre tutma sistemleri temin etmesi artık yaygın bir
uygulamadır. FEI 3* yarışmalar için bilgisayarlı sistemlerin kullanılmasını önermektedir.
Ancak, eğer bilgisayarlı sistemler yoksa ve hatta bulundukları durumlarda bile, ya kağıt
kopya olarak veya ikinci bir bilgisayarlı kronometre tutma sistemi ile ikinci bir ‘yedekleme
sistemi’ mevcut olmalıdır.
Madde 806.2
Tüm Sporculara her aşama için bir süre kartı veya kabul edilebilir ve güvenilir bir alternatif
verilecektir (Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına bakınız).
Bilgi Notları:
Bu “süre kartları” ya kağıt üzerinde olabilir ya da “plastik kart” tipi bir ürün kullanılabilir.
Kullanılan bu tür “plastik kartlar” sporcunun veteriner kapısı sınırları içerisinde iken
kronometre kayıtlarına erişmesine imkan tanımalıdır.
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Madde 806.5
Zorunlu molalarda veteriner kapısı sistemi kullanılmalıdır (Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına
bakınız).
Bilgi Notları:
Veteriner kapısı sistemine dair tüm detaylar FEI Veteriner Yönetmeliği kapsamında
mevcuttur. Veteriner kapısının düzeni starttan finişe “tek yönlü” bir sisteme imkan tanımalı
ve atların veteriner muayenesi için geldikten sonra yarışma Veterinerlerine sunumlarının
gecikmemesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Veteriner kapısının tasarımı kesinleştirilirken (FEI tarafından zaman zaman yayınlanan ve
güncellenen) veteriner kapısı protokolüne danışılmalı ve söz konusu protokolden
faydalanılmalıdır.
Madde 807.6.4
Müsaade edilen diğer İzinli Yardımlar için lütfen Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına bakınız.
Yarışma Programı tüm yarışmalar için belirleyici olacaktır.
Bilgi Notları:
Son zamanlarda Atlı Dayanıklılık Yarışmaları için çevreyi koruma gerekliliğinin önemi
artmaktadır.
Buna göre OK FEI ile işbirliği halinde programda yardım sağlanırken neye izin verilip neye
verilmediğini belirtmelidir.
Buna yardımın (su) verilebileceği yerler ve söz konusu yardımın yapılmasında izin verilen
araç sayısına ve söz konusu belirli yardım noktalarına giriş izni bulunabilecek resmi takım
üyelerinin sayısına dair uygulanacak herhangi kısıtlamaların olup olmadığı da dahildir.
Madde 807.7.4
(Madde 807.6.1’e bakılmaksızın) Parkurun veya tanımlanmış olduğu gibi (bilgi notlarına
bakınız) parkura hemen bitişik erişim yolunun herhangi bir bölümünde herhangi bir araç
tarafından takip edilmek, aracı takip etmek veya araç tarafından eşlik edilmek.
Bilgi Notları:
2013 tarihli FEI Atlı Dayanıklılık Kurallarında bazı yarışmalarda bir pist şefinin gerekli
olduğu belirtilmiştir. Tüm diğer yarışmalarda bu görev teknik delege tarafından yerine
getirilecektir. Parkur veya aşamada belirlenmiş at yolunun bitişiğinde bir araç yolu varsa, at
ya da binici için potansiyel yaralanma/sakatlanma riski veya toz, kum ya da araçların egzoz
dumanlarından kaynaklanan potansiyel sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla,
pist şefi veya teknik delege bu tür kullanımın tehlikeli veya riskli olduğuna kanaat getirmesi
halinde araçların bitişik yolları kullanmasını yasaklayabilir.
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Madde 808.2
Atlı Dayanıklılık programlarına dair daha detaylı bilgi için, Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına
bakınız.
Bilgi Notları:
FEI Genel Yönetmeliğinde FEI Programlarının sunumu ve onayı için özel kapanış tarihleri
listelenmiştir.
Ayrıca, yarışmanın kendisinin tarih değişiklikleri de dahil olmak üzere, onaylı programlarda
yapılacak değişiklikler için son tarihlerin detayları da bu yönetmelikte yer almaktadır.
Madde 810.5
Atların kulaklarının içinde tampon veya üzerinde aksesuar bulunmamalıdır. Atların
kulakları tıkanmamalıdır. Kulak tıpaları yasaklanmıştır. Üzerinde değişiklik yapılmaksızın
atın önünü tam olarak görmesine imkan tanıyan gözlüklere izin vardır ve bu gözlükler
veteriner kapılarında çıkartılmalıdır. At gözlüklerinin tanımı Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarında
yapılacaktır.
Bilgi Notları:
At gözlükleri son muayene de dahil olmak üzere veteriner kapılarında çıkartılmalıdır.
At gözlükleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır
AT GÖZLÜĞÜ
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At gözlüğü bir atın başına takılan, gözler ve kulaklar için delikleri olan, bir veya her iki göz
deliğinde arka görüşü engelleyen ancak atın önünü tam olarak görmesine imkan tanıyan
parçalar bulunan bir aksesuardır.
YANAKLIK

Yanaklık atın başlığının yanak kayışlarına takılan koyun postu veya başka bir benzer
malzemeden yapılmış iki şerit manasına gelir.
SİPERLİK

KAPALI KORUYUCUSU

Siperlik at gözlüğüne benzeyen, yan tarafındaki parçalar üzerinde atın yanlarını veya
arkasını kısıtlı şekilde görmesine imkan tanıyan delikler bulunan bir aksesuardır.
Göz koruyucusu at gözlüğüne benzeyen ancak gözün üzerindeki parçaların üstü ağ veya
başka bir saydam malzeme ile kapatılmış olan bir aksesuardır.
KAPALI GÖZLÜK

Kapalı gözlük at gözlüğüne benzeyen ancak gözün yanındaki parçaların yerine gözlerin
şeffaf olmayan bir kapak ile tamamen kapatılmış olduğu bir aksesuardır.
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Madde 815.3 Atlar için Zorunlu İstirahat (Bilgi Notlarına bakınız):
Bilgi Notları:
FEI Atlı Dayanıklılık Atları için istirahat süreleri doğru şekilde yönetilmeli ve Ulusal
Yarışmalar ve hem de FEI Yarışmalarında uygulanmalıdır.
Bir ata FEI nezdinde Atlı Dayanıklılık için tescil yaptırılırken, ilgili atın bağlı olduğu Ulusal
Federasyonun atın yarışmaya hangi ülkede katılmış olduğuna bakılmaksızın bu atın son 12
ayda almış olduğu tüm ulusal sonuçları FEI’ye sunması şiddetle tavsiye edilmektedir.
Eğer bir at zorunlu istirahat süresine uymazsa, at/binici kombinasyonunun sonucu
diskalifiye olur ve Sporcu 100 Ceza Puanı alarak sonrasında iki ay boyunca yarışmalardan
men edilir (Madde 815.3.7).


Eğer bir at zorunlu istirahat döneminde bir CEI’ye katılırsa, 100 ceza puanı uygulanır
ve Sporcunun iki aylık men cezası söz konusu CEI’nin tarihi itibariyle yürürlüğe girer.



Eğer bir at zorunlu istirahat döneminde bir CEN’e katılırsa, Sporcu FEI Merkezinden
resmi bir bildirim alır. 100 ceza puanı FEI bildiriminin tarihi itibariyle geçerli olur ve
sonuçta Sporcunun iki aylık men cezası FEI bildiriminin tarihi itibariyle yürürlüğe
girer.

Madde 815.3.3
Eğer bir At herhangi bir CEI veya Ulusal yarışmada veteriner kapısında düzensiz
yürüyüşten dolayı Kalifiye Olamazsa, bu At tekrar bir CEI veya Ulusal Yarışmaya
katılmadan önce madde 815.3.1’de tanımlanmış olan istirahat süresine ilaveten 14 günlük
ek bir zorunlu istirahat dönemi uygulanmalıdır.
Eğer bir At herhangi bir CEI Yarışması veya Ulusal bir yarışmada acil invazif tedavi
gerektiren metabolik sebeplerden dolayı Kalifiye Olamazsa, bu At tekrar bir CEI veya Ulusal
Yarışmaya katılmadan önce 60 günlük ek bir zorunlu istirahat dönemi uygulanmalıdır.
Bilgi Notları:
FEI, FEI müsabakalarının sonuçlarına dair Madde 815.3.2 ve 815.3.3 uyarınca acil invazif
tedavi ve uzatılmış istirahat dönemlerine özel şekilde atıfta bulunarak doğru bilgilerin
verilmesini sağlamak amacıyla tüm FEI Görevlileri ve Organizatörlerine bildirimde
bulunmuştur.
Atların müsabakadan metabolik sebeplerden dolayı çıkartılmasına dair rehberlik için,
aşağıdakiler raporlar ve sonuçlarda tedaviye dair detaylar sunulurken dikkate alınmalıdır.
Yukarıdaki kuralların aşağıdaki bölümü:
Kalifiye Olamayan bir atta teşhis edilen ve tedavi edilmemesi halinde Atın iyiliğini tehlikeye
atacak veya Atın iyiliğini tehdit edecek olan tüm metabolik rahatsızlıklar invazif tedavi
gerektiren rahatsızlık olarak kabul edilecektir.
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Eğer bir At herhangi bir CEI Yarışması veya Ulusal bir yarışmada acil invazif tedavi
gerektiren metabolik sebeplerden dolayı Kalifiye Olamazsa, bu At tekrar bir CEI veya Ulusal
Yarışmaya katılmadan önce 60 günlük ek bir zorunlu istirahat dönemi uygulanmalıdır.
Aşağıdaki kelimeler sonuçlarda doğru bilgilerin verilmesi açısından önemlidir:
acil invazif tedavi gerektiren metabolik sebepler
Tedavinin acilen gerektiğini açıkça gösteren açık, kesiksiz bir olaylar zinciri olmalıdır.
Sadece bu durumda uzatılmış istirahat dönemi geçerli olur.
Açıklık sağlanması açısından bazı örnekler aşağıda sunulmuştur:
a)
Bir at metabolik sebeplerden ötürü (şiddetli dehidrasyon) kalifiye olamıyor ve acilen bakım
için Tedavi Takımına havale ediliyor. Tedavi Takımı, kendi görüşleri uyarınca atın iyiliği
açısından gecikmeksizin uygulanılması gereken, sıvı tedavisine derhal başlıyor.
Bu durumda atın yarışma sonucu ME-TR olarak belirtilmelidir.
b)
Bir at metabolik sebeplerden ötürü (kalp atış hızı 70) kalifiye olamıyor ve acilen bakım için
Tedavi Takımına havale ediliyor. Tedavi Takımı atı muayene ediyor ve, kendi görüşleri
uyarınca herhangi bir invazif tedaviye gerek olmadığına ancak atı gözlem altında tutmaya
karar veriyor. Bir saat sonra, atın gözlem süresi sonlanıyor.
Bu durumda atın yarışma sonucu ME olarak belirtilmelidir.
c)
Bir at metabolik sebeplerden ötürü (kalp atış hızı 70) kalifiye olamıyor ve acilen bakım için
Tedavi Takımına havale ediliyor. Tedavi Takımı atı muayene ediyor ve, kendi görüşleri
uyarınca herhangi bir invazif tedaviye gerek olmadığına ancak atı gözlem altında tutmaya
karar veriyor. Bir saat sonra, atın gözlem süresi sonlanıyor ama At Sahibi uzun bir yolculuk
yapması gerektiğinden Tedavi Takımından ata sıvı takviyesi yapmasını istiyor. Tedavi
Takımı bunu kabul ediyor ve sıvı takviyesi yapıyor. Not: bu sıvı takviyesi acil bir tedavi
değildir ve atın acil ihtiyaçlarının karşılanması için derhal yapılması gereken bir tedavi
olarak kabul edilmez.
Bu durumda atın yarışma sonucu ME olarak belirtilmelidir.
Madde 816
KALİFİKASYON PROSEDÜRÜ VE YETERLİK BELGELERİ (Geçici Düzenlemeler için
lütfen Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına bakın)
Bilgi Notları:
Yeterlik Belgeleri tüm Şampiyonalar için FEI web sitesinden indirilebilir. Standart yeterlik ve
elit yeterlik olmak üzere iki tipte belge vardır.
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FEI’nin bir sporcu veya atın gerekli/yayınlanmış kriterleri tam olarak karşılayıp
karşılamadığını kontrol edebilmesine imkan tanımak amacıyla belgede tüm detaylar temin
edilmelidir.
FEI (ön angajmanın yapıldığı esnada sunulması gereken) Belgeyi mühürleyen ve
İmzalayan Ulusal Federasyonun gerekli tüm açıklamaları yapmasını sağlamak için elinden
gelen çabayı gösterecek olsa da, Sporcunun veya atın ön angajman için doğru şekilde
kalifiye olduğundan emin olma sorumluluğu Ulusal Federasyona aittir.
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816.1.2
Başlangıç Seviyesi At Kalifikasyonu
24 aylık dönem
Başlangıç seviyesi kalifikasyon yarışmalarını tamamlama süresi
A Örneği
B Örneği

24 aylık dönem
Bir CEI yarışmasını başarıyla tamamlama süresi

Başlangıç seviyesi yarışmalar 12
aydan kısa sürede tamamlanmıştır

Son başlangıç seviyesi yarışma 12
aydan fazla sürede tamamlanmıştır

At sadece ilk başlangıç seviyesi
kalifikasyon yarışmasının
tamamlanmasından sonraki 12 ayda
bir CEI1* yarışmasına katılabilir.

At son başlangıç seviyesi
kalifikasyon yarışmasının
tamamlanmasından sonra bir CEI1*
yarışmasına katılabilir.

Başlangıç seviyesi kalifikasyonu tamamlandıktan sonra, at 24 ay
boyunca bir CEI1* yarışmasına girmek için kalifiyedir. Eğer 24
ay içerisinde tamamlanmazsa, at başlangıç seviyesi kalifikasyon
sürecine tekrar başlamalıdır.

A Örneği

1 yıl

CEI1* yarışmasına giriş için 24 aylık sürenin başlangıcı
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B Örneği

1 yıl

CEI1* yarışmasına giriş için 24 aylık sürenin başlangıcı

At Seviyesi Kalifikasyonu

Yarışılan seviye

(1)

24 ay boyunca
Aşağıdaki
yarışmalara girebilir

Başlangıç seviyesi
kalifikasyonu



CEI1*

Eğer

CEI1*



CEI2*

Eğer

CE21*



CEI3*

Eğer

CE31*



CEI4*

Eğer

CEI1*’i bitirirse
CEI1*’ı bitirmezse
CEI2*’yi bitirirse
CEI2*’yi bitirmezse
CEI3*’ü bitirirse
CEI3*’ü bitirmezse
CEI4*’ü bitirirse
CEI4*’ü bitirmezse

Sonraki 24 ayda
Aşağıdaki
yarışmalara girebilir
CEI2*

Başlangıç (1)
CEI3*

CEI1*
CEI4*

CEI2*
CEI4*

CEI3*

Eğer
Eğer
Eğer
Eğer

CEI2*’yi bitirirse
Başlangıç
CEI3*'ü bitirirse
CEI1* bitirmezse
CEI4*'ü bitirirse
CEI2* bitirmezse
CEI4*'ü bitirirse
CEI3* bitirmezse

Sonraki 24 ayda
Aşağıdaki
yarışmalara girebilir
CEI3*

Başlangıç (1)
CEI4*

Başlangıç (1)
CEI4*

CEI1*
CEI4*

CEI2*

Bir kez bir CEI seviyesinden başlangıç seviyesi kalifikasyon seviyesine düşülünce, başlangıç seviyesi kalifikasyonu süreci kural kriterlerini
karşıladığı sürece başlangıç seviyesi kalifikasyonu için tüm kalifikasyon sürecine sıfırdan başlamak gerekli değildir.
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816.3.12
Yetişkin Elit Sporcu statüsüne ulaşabilmek için, Sporcuların minimum on adet CEI 3* 160
km yarışma veya daha üstünü başarıyla tamamlamış olması gereklidir. Yetişkin Kıdemli
Sporcu statüsünü koruyabilmek için, Sporcular birbirini takip eden her bir 24 aylık dönemde
en azından bir adet CEI3” 160 km yarışmayı başarıyla tamamlamalıdırlar.
Bilgi Notları:
1 Ocak 2002 tarihinde, FEI 2001 tarihli kurallarda tanımlanmış olan Atlı Dayanıklılık
yarışmaları tarifinde bir değişiklik yapmıştır. Mesafeye dayalı *Sıralamasının temeli
oluşturulmuş ve detaylar 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır. Bu,
CEI3* 160 km bir yarışmaya yapılmış olan ilk atıftır.
2005 yılında kurallar üzerinde yapılan tam revizyona müsabakaların yeni *Sıralamaları da
dahildir.
Sporcu Elit Statüsünün oluşturulmasının amacı bir yandan atların iyiliğinin her zaman
garanti altına alınması için gereklilikleri azaltmaksızın diğer yandan hatırı sayılır bir
deneyime sahip olan ve yarışmalara sürekli olarak katılan Sporculara istedikleri atla bir
kombinasyon halinde kalifiye olma ihtiyacı olmaksızın dünya çapında Şampiyonalarda
yarışabilmek için mümkün olan tüm fırsatların tanınmasıdır.
İşte bu yüzden kalifikasyonda yarışmaların CEI 3* 160 km yarışma veya üstü olması
gerektiği belirtilmekte ve ayrıca bu statüyü koruyabilmek için Sporcunun birbirini takip eden
her bir 24 aylık dönemde en azından bir CEI160 km yarışma veya üstünü başarıyla
tamamlaması gerektiğine dair bir şart da koşulmaktadır.
Bir Sporcunun önceki yıllarda katıldığı yarışmaların Elit statü kazanılması için sınırsız
şekilde kullanılması açıkça bu mantığa aykırı olacak ve dolayısıyla müsabaka atını deneyim
ve sürekli müsabaka katılımı eksikliğinden dolayı potansiyel olarak riske atacaktır.
Ayrıca, 1 Ocak 2002 öncesinde ‘CEI3* 160km’ yarışmalar mevcut değildir.
Şüpheleri ortadan kaldırmak ve açıklık sağlamak açısından, Elit Seviye kalifikasyonun
başlangıç tarihi 1 Ocak 2002’dir.
Madde 821.2.3
Ancak, bu liste eksiksiz değildir ve HH ile Komiserlerin sağduyusu her zaman üstündür (Atlı
Dayanıklılık Bilgi Notlarına bakınız).
Bilgi Notları:
Bir atın veteriner kapısına gelişinden sonra kalp atış hızının değerlendirilmesinin
geciktirilmesi için yapılan tüm teşebbüsler zaman cezası ile cezalandırılır. Söz konusu
zaman cezası bekleme süresine eklenir ve böylece kombinasyonun bir sonraki aşamaya
başlangıcı gecikir.
Bekleme süresine eklenen zaman cezası atın veterinerlere gösterilmekte gecikme süresine
mümkün olan oranda yakın olmalıdır.
Atın kalp atış hızı muayenesi için veterinerlere mümkün olan en kısa sürede sunulması için
sorumluluk yalnızca ata refakat eden kişiye aittir.
Hakem Heyeti Veteriner Panelinin bir üyesinden Hakem Heyetinin atın yarışma Veterinerine
zamanında gösterilmesini kasten önlemek için çaba gösterildiğini düşündüğü tüm atların
kalp atış hızı muayenesinin derhal yapılmasını talep etmelidir.

FEI Atlı Dayanıklılık Kuralları 2017
Bilgi Notları – 19.07.2017’de güncellenmiştir

Madde 821.2.7
Tekrar Kalp Atış Hızı Muayenesi: Eğer Veteriner Kapısındaki muayenede atın kalp atış hızı
söz konusu muayene için tanımlanmış olan parametrelerden daha yüksekse, at
tanımlanmış olan belirli süre içerisinde ikinci bir kez muayeneden geçirilebilir.
Bilgi Notları:
Bu tür ekipmanın bağımsız olarak kalibre edilmiş ve FEI tarafından kullanım için
onaylanmış olması kaydıyla, Elektronik Kalp Hızı Takip sistemlerinin kullanılmasına dair
kısıtlamalar yoktur.
Madde 821.2.2’de artık bu tür sistemlerin nasıl programlanması ve sistemin hangi bilgileri
vermesi gerektiğine dair açık bilgiler mevcuttur.
Madde 822.6
Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarında belirtilmiş olan prosedür En İyi Kondisyon Ödülünün
belirlenmesinde kullanılmalıdır. En İyi Kondisyon Ödülünün tüm katılımcıları doping
kontrolüne tabidir.
Bilgi Notları:
En İyi Kondisyon Ödülüne katılan atlar eğer panel tarafından yürüyüşlerinin sürekli olarak
düzensiz olduğuna karar verilirse, süratli ile sunumu ileri gitme arzusunun yokluğu veya
tükenmişlik dolayısıyla tamamlayamazlarsa veya metabolik skorları metabolik açıdan risk
altında olduklarını gösterirse En İyi Kondisyon müsabakasından elenmelidirler.
Bu müsabaka genellikle müsabaka gününde yapılır. Ödülün verilmesi için kullanılan
kriterlere dair detaylı bilgi değerlendirmenin başlangıcından önce açıklanmalıdır. En İyi
Kondisyon Değerlendirmesi eşit puanlı (her bölüm için 100 puan) 4 bölüme ayrılmıştır.
1. Bölümde atın müsabakayı ilk bitiren ata kıyasla pozisyonuna göre puan verilir.
2. Bölümde finiş haricinde tüm aşamalar için atın toparlanma süresine göre puan verilir. Toparlanma
süresi binicinin aşamayı tamamlaması ve atı muayeneye getirmesi arasındaki süredir.
At muayeneden başarıyla geçmiş olmalıdır.
3. Bölümde geleneksel veteriner kontrolüne göre aşağıdaki şekilde puan verilir:
4. Bölüm normal En İyi Kondisyon müsabakası değerlendirmesine kiloyu dahil eden ülkeler için
isteğe bağlıdır. Bu puan ilgili binicinin ağırlığının En İyi Kondisyon müsabakasındaki en ağır binicinin
kilosundan çıkartılması ile bulunur. Puan bu farkın 100’den çıkartılması ile verilir. Müsabakanın
kazananı 4 bölümün toplanmasını takiben en yüksek puanı alan attır.
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Madde 824
FEI tüm 3” Yarışmalar ve tüm CEIO Müsabakalarında Hakem Heyeti Başkanı, Yabancı
Hakem, Veteriner Komisyonu Başkanı ve Yabancı Veteriner Delegesini atama hakkını saklı
tutmaktadır. CEI 1*, 2* için, özel şartlar altında, FEI Yarışmanın Müsabaka Programında
önerilen Görevliler takımı bünyesinde farklı bir deneyim ve uzmanlık dengesi talep etmek
için OK ile vakitlice görüşme hakkına sahiptir.
Bilgi Notları:
FEI söz konusu Görevlilerin atanmasının arzu edilmesi halinde Ulusal Federasyon
vasıtasıyla Organizatör ile bağlantı kuracaktır. FEI (onay için sunulan Programda
belirtilecek olan) atanacak Görevli önerilerini bekleyecek ve daha sonra atamaları
onaylamak ya da bir değişiklik talep etmek için Ulusal Federasyonla temas kuracaktır.
Tüm CEI 1*, 2* ve 3* Yarışmalarda, FEI ilgili Ulusal Federasyondan bir talep alınması
halinde ve FEI Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarında detaylı olarak belirtilmiş olan kurallara tabi
olmak kaydıyla FEI Genel Yönetmeliğinin 149.10 no.lu Maddesi uyarınca özel izin verebilir.
Bilgi Notları:
FEI Genel Yönetmeliğinde FEI Yarışmalarında görev yapan Yarışma Görevlilerinin ‘Ulusal’
tipte müsabakalarda görev almaması gerektiği belirtilmiştir. Aynı şekilde, FEI Atlı
Dayanıklılık Kurallarında da bir FEI yarışmasına katılan kombinasyonlara müsabaka
esnasında başka bir kombinasyon tarafından refakat edilmemesi veya “tempo
belirlenmemesi” gerektiği de açıkça belirtilmiştir.
FEI başvuru üzerine birleşik bir “Ulusal” ve “Uluslararası” yarışmaya onay verilip
verilmeyeceğini değerlendirecek ve daha sonra bu onayın verilmesi halinde Teknik Delege
ile Hakem Heyeti Başkanını bilgilendirecektir.
Ulusal ve Uluslararası müsabakalar Organizatörün talebi ve Teknik Delege ile Hakem
Heyeti Başkanının onayına tabi olmak suretiyle ve atların iyiliği ile sporcuların güvenliğinin
hiç bir şekilde tehlikeye atılmaması kaydıyla aynı anda başlayabilir.
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Teknik Delege ve Hakem Heyeti Başkanının FEI yarışma görevlilerinin bir yanda aynı anda
ulusal Yarışmayı denetlerken diğer yandan tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine
getirmelerini sağlamaları gereklidir. Ayrıca yarışmaların zamanlamasını Ulusal
Kombinasyonların Uluslararası Kombinasyonlara adil olmayan bir avantaj sağlandığı kabul
edilecek şekilde Uluslararası Kombinasyon için tempo belirleme veya herhangi başka bir
şekilde yardım etmesinin önleneceği biçimde sağlamaları da gereklidir.
Madde 824.2.1
Teknik Delege, (eğer atanmış ise) FEI tarafından onaylanmış Pist Şefi ile birlikte
parkurların sınıflandırmasına, zorluk derecesine ve zorlaştırıcı hava koşullarına
dayanarak atların iyiliği ve sporcuların güvenliğini korumak için parkurun düzenini ve
biniş koşullarını önceden kontrol etmeli ve onaylamalıdır. 1*, 2* ve 3* Yarışmalar için
Teknik Delege aynı zamanda Pist Şefliği de yapabilir. 4* ve Şampiyonalar için FEI OK ile
işbirliği yaparak OK ile birlikte parkur tasarımına katılacak olan FEI onaylı bir Pist Şefi
atamalıdır.
Bilgi Notları:
Biniş koşulları sınıflandırması
A. Parkurların Sınıflandırılması
1. Seviye – Minimal yükselti ile düzlük – 50 metreye kadar yükselti
2. Seviye – İnişli çıkışlı – 250 metreye kadar yükselti
3. Seviye – Dik arazi – 500 metreye kadar yükselti
B. Zorluk Seviyesi
1. Seviye – HIZLI PARKUR – Saatte 20 km’yi aşkın ortalama sürat ile düşük
zorluk seviyesi
2. Seviye – ORTAK ZEMİN – Saatte 12 ila 20 km ortalama sürat ile orta
zorluk seviyesi
3. Seviye – YAVAŞ PARKUR – Saatte 12 km’den düşük ortalama süratler ile
belirgin zorluk seviyesi
4. Seviye – MÜSABAKA İÇİN UYGUN OLMAYAN TEHLİKELİ PARKUR
Bu aşırı hava koşulları ve parkur koşullarının bir at veya sporcunun
yaralanması / sakatlanması veya ölümüne yol açabilecek birleşimidir.
Örnek: 40 derece Celcius’tan yüksek ve 5 derece Celcius’dan düşük
sıcaklık; Stabil olmayan zemin; tehlikeyi engel geçişleri; Kurtarma
Başarısızlığı
C. Zorlaştırıcı Hava Koşulları
1. Sıcak – 30 derece C’den yüksek
2. İyi – 20 ila 30 derece Celcius arasında
3. Soğuk – 20 derece Celcius’dan düşük
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Madde 824.6 Bağımsız Yönetim Danışmanları (BYD’ler)
824.6.1 Tüm FEI Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında FEI Yarışmaya katılması ve
Müsabakaların organizasyonu, yarışma yeri ve parkur, Atlı Dayanıklılık Görevlilerinin
performansı ve iyileştirme yapılabilecek alanlar konusunda FEI’ye rapor verecek bir
Bağımsız Yönetim Danışmanı atama yetkisine sahiptir.
Bilgi Notları:
BYD’ler FEI tarafından FEI Atlı Dayanıklılık Teknik Komitesinin onayı ile atanır.
Atama işlemi aşağıdaki gibidir:


İki ila Dört BYD, iki Veteriner ve iki Hakem/TD atanır



Bu kişiler on yıllık aktif deneyim ile minimum 4* FEI Görevlileri olmalıdır



Görev süreleri boyunca FEI talepleri haricinde başka görevleri kabul edemezler



Görev süresi FEI Teknik Komitesinin onayı ile ek bir süreye tabi olmak kaydıyla iki
yıldır



Günlük harcırah seyahat edilen günler de dahil olmak üzere 300 İsviçre Frangıdır



FEI tarafından Ekonomik sınıfı uçak bileti alınır



Yemekler ve masraflar FEI tarafından ödenir



BYD olarak görev yapan kişiler FEI kuralları uyarınca idame için kalifiye olmalıdır

BYD’ler katılabilecekleri yarışmalarda faal görevliler değildir. Gereken şekilde destek ve
rehberlik sağlarlar. FEI’ye düzenli olarak rapor verirler.
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Görevlilerin Atanması ve Terfii:
Bilgi Notları:
Aşağıdaki kriterler bir FEI Atlı Dayanıklılık Görevlisi olmayı veya mevcut bir Görevli olarak
daha yüksek bir statüye terfi etmeyi arzu eden kişiler için geçerlidir. Ayrıca elde edilen
statünün nasıl korunacağına dair detaylı bilgiler de sunulmuştur.
FEI zaman zaman ve FEI Atlı Dayanıklılık Teknik ve Veteriner Komitelerinin önerileri ile bu
kriterleri gereken şekilde güncelleyecek/tadil edecektir. Bu değişiklikler sadece
Federasyonlara danışıldıktan sonra yapılacak ve bu tür kriter değişikliklerinden önce bilgi
amacıyla FEI Genel Kurulunda sunulacaktır.
*Derecelendirme – Hakemler
2* FEI Görevlisi olarak atanmak için başvuru sahibi:







İçinde bulunulan veya bir önceki yılda bir CEI’de Hakem Heyeti veya Temyiz Kurulu
üyeliği veya Ulusal Yarışmalarda Hakem Heyeti Başkanlığı yapmış olmalı,
İki resmi dilden birini bilmeli,
Uluslararası Aday Hakemler için “FEI Atlı Dayanıklılık Hakemleri için 1. Seviye Kurs”
FEI kursunu başarıyla tamamlamış olmalı,
FEI Uluslararası Aday Hakem olarak atanmış olmalı,
Tercihen Uluslararası olmak üzere, iki yarışmada Organizasyon Komitesi üyeliği
veya Baş Komiser yardımcılığı ya da Baş Komiserlik yapmış olmalı,
Tercihen 60 yaşını geçmemiş olmalıdır.

3* Görevliliğe terfi için bir FEI Atlı Dayanıklılık Hakemi:





Herhangi 2 yıllık bir dönemde CEI 1* veya 2* seviyesinde minimum 3 yarışmada
Hakem Heyeti üyeliği yapmış olmalı,
İçinde bulunulan veya bir önceki yılda bir CEI 1* yarışmasında Hakem Heyeti
Başkanlığı yapmış olmalı,
Atlı Dayanıklılık Hakemleri için FEI’nin Uluslararası Hakemler II. Seviye Kursunu
başarıyla tamamlamış olmalı,
Minimum iki yıl veya iki komple sezon boyunca 2* Hakemlik yapmış olmalıdır.

4* Görevliliğe terfi için bir FEI Atlı Dayanıklılık Hakemi:





Herhangi 2 yıllık bir dönemde 3* seviyesindeki minimum 3 CEI yarışmasında Hakem
Heyeti üyeliği yapmış olmalı,
İçinde bulunulan veya bir önceki yılda bir CEI 2* yarışmasında Hakem Heyeti
Başkanlığı yapmış olmalı,
Önceki on iki ayda 2. Seviye bir II (3*4*) kursa katılmış olmalı,
Minimum iki yıl veya iki komple sezon boyunca 3* Hakemlik yapmış olmalıdır.

Tüm Görevliler, yukarıdaki kriterler ile kalifiye olduktan sonra en azından 3 yılda bir
statülerine eşit (2* - I. Seviye / 3* ve 4* - II. Seviye) bir kursa katılmalıdır. Son yıllarda
sporumuzda meydana gelen çok sayıda değişiklik ile, bu gerekliliğin güvenlik ve iyilik
açısından zorunlu olması gerektiğine inanılmaktadır. Belirlenen süre dahilinde kursa
katılmayan tüm Görevlilere sınırlı bir süre içerisinde kurala uyması için bildirimde
bulunulacak ve aksi taktirde FEI listelerinde statüleri alt seviyeye indirilecek veya listeden
silinecektir.
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*Derecelendirme – Teknik Delegeler
2* Teknik Delege olarak atanmak için başvuru sahibi:






İçinde bulunulan veya bir önceki yılda Ulusal Yarışmalarda Teknik Delegelik veya
eşdeğer bir görev yapmış olmalı,
İki resmi dilden birini bilmeli,
FEI Uluslararası Atlı Dayanıklılık Hakemi statüsüne sahip olmalı,
Teknik Delegeler için bir FEI kursunu başarıyla tamamlamış olmalı,
Tercihen 60 yaşını geçmemiş olmalıdır.

3* statüsüne terfi için bir 2* bir FEI Teknik Delegesi:




Herhangi 2 yıllık bir dönemde CEI 1* seviyesinde minimum 3 yarışmada FEI 2*
Teknik Delegeliği yapmış olmalı,
Teknik Delegeler için bir FEI Kursunu başarıyla tamamlamış olmalı,
Minimum iki yıl veya iki komple sezon boyunca 2* Teknik Delegelik yapmış olmalıdır.

4* statüsüne terfi için bir 3* bir FEI Teknik Delegesi:




Herhangi 2 yıllık bir dönemde minimum 3 (2* ve üstü) CEI yarışmasında FEI Teknik
Delegeliği yapmış olmalı,
Son on iki ayda Teknik Delegeler için bir tazeleme kursunu başarıyla tamamlamış
olmalı,
Minimum iki yıl veya iki komple sezon boyunca 3* Teknik Delegelik yapmış olmalıdır.

Tüm Görevliler, yukarıdaki kriterler ile kalifiye olduktan sonra en azından 4 yılda bir
statülerine eşit bir kursa katılmalıdır. Son yıllarda sporumuzda meydana gelen çok sayıda
değişiklik ile, bu gerekliliğin güvenlik ve iyilik açısından zorunlu olması gerektiğine
inanılmaktadır. Belirlenen süre dahilinde kursa katılmayan tüm Görevlilere sınırlı bir süre
içerisinde kurala uyması için bildirimde bulunulacak ve aksi taktirde FEI listelerinde statüleri
alt seviyeye indirilecek veya listeden silinecektir.
*Derecelendirme – Komiserler
http://inside.fei.org/system/files/FEI%20Education%20System%20for%20Stewards%20Dec
.%202012%20DEF_1.pdf
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*Derecelendirme – Atlı Dayanıklılık Resmi Veterinerleri (ADRV)
http://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/education
3* FEI Veterinerlik Görevliliğine terfi
3* Görevliliğe terfi için bir FEI 2* Atlı Dayanıklılık Veterineri:


Herhangi 2 yıllık bir dönemde 1* veya 2* seviyesindeki minimum 4 CEI yarışmasında
FEI Veteriner Komisyonunun 2* bir üyesi olarak görev yapmış olmalı,



Minimum iki yıl veya iki komple sezon boyunca 2* Veterinerlik yapmış olmalı,



İçinde bulunulan veya bir önceki yılda Uluslararası Atlı Dayanıklılık Veterinerleri için
bir FEI kursunu başarıyla tamamlamış olmalıdır.

4* FEI Veterinerlik Görevliliğine terfi
4* Görevliliğe terfi için bir FEI 3* Atlı Dayanıklılık Veterineri:


Herhangi 3 yıllık bir dönemde 12* seviyesindeki minimum 2 CEI yarışmasında bir
FEI Veterinerlik Komisyonunun Başkanı veya Yabancı Veteriner Delegesi olarak
görev yapmış olmalı,



Herhangi 3 yıllık bir dönemde 3* seviyesindeki minimum 3 CEI yarışmasında bir FEI
Veteriner Komisyonunun 3* bir üyesi olarak görev yapmış olmalı,



Son üç yılda herhangi bir 3 yıllık dönemde Atçılık Sporlarında Tıp ve/veya Egzersiz
Fizyolojisi konulu en azından bir Sürekli Eğitim etkinliğine (seminer / konferans) veya
ilgili FEI kursuna katılmış olmalı,



Minimum üç takvim yılı veya üç komple sezon boyunca 3* Veterinerlik yapmış
olmalıdır.

Tüm FEI Veterinerlik Görevlileri, yukarıdaki kriterler ile kalifiye olduktan sonra her 4 yılda bir
minimum 4 FEI Atlı Dayanıklılık yarışmasında görev yapmalı ve statülerine eşdeğer bir
kursa (yani ilgili yıldız seviyesine terfi için gerekli kursa) katılmalıdırlar. Son yıllarda
sporumuzda meydana gelen çok sayıda değişiklik ile, bu gerekliliğin güvenlik ve iyilik
açısından zorunlu olması gerektiğine inanılmaktadır. Tüm FEI Atlı Dayanıklılık
Veterinerlerinin kurallar, protokoller ve yasaklı/yasaklanmış maddelerdeki güncel
değişiklikleri takip etmesi beklenmektedir. Belirlenen süre dahilinde kursa katılmayan tüm
Görevlilere sınırlı bir süre içerisinde kurala uyması için bildirimde bulunulacak ve aksi
taktirde FEI listelerinde statüleri alt seviyeye indirilecek veya listeden silinecektir.
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*Derecelendirme – Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlileri (VTG)
http://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/education
Tüm Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlileri öncelikle Resmi Veterinerler ile
aynı gereklilikleri karşılamalıdır.
2* FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlisine (VTG) Terfi
2* FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlisine (VTG) terfi edebilmek için, başvuru
sahibi:


3CEI veya CN Yarışmasında veteriner komisyonu üyeliği yapmış olmalı,



Atçılık alanındaki pratiği toplam klinik pratiğinin en az %25’ini teşkil etmeli,



2’si 3* (veya CEN eşdeğeri) olan 3 Atlı Dayanıklılık Yarışmasında (FEI veya Ulusal)
VTG’ye mentorluk yapmış olmalıdır.

3* FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlisine (VTG) Terfi
3* FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlisine (VTG) terfi edebilmek için, başvuru
sahibi:


1* / CEN Eşdeğeri veya 2* seviyesindeki minimum 4 yarışmada 2* FEI Atlı
Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlisi (VTG) olarak görev yapmış olmalı,



Özellikle atlı dayanıklılık atlarının tedavisi başta olmak üzere Müsabaka Atlarını
hastalıklarına dair FEI Atlı Dayanıklılık Teknik Komitesi tarafından onaylanmış ileri
seviye bir kursu tamamlamış olmalı,



Atlı Dayanıklılık Teknik Komitesine Atlı Dayanıklılık atlarının hastalıklarının
tedavisinde olgu bazında deneyim ve becerileri gösteren 2 referanslı bir özgeçmiş
sunmalıdır.

4* FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlisine (VTG) Terfi
4* FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi Görevlisine (VTG) terfi edebilmek için, başvuru
sahibi:


2* seviyesinde minimum 2 yarışmada Başkan FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner
Tedavisi Görevlisi (VTG) olarak görev yapmış olmalı,



3* seviyesinde minimum 3 yarışmada 3* FEI Atlı Dayanıklılık Veteriner Tedavisi
Görevlisi (VTG) olarak görev yapmış olmalı,



Herhangi bir 3 yıllık dönemde Atçılık Sporlarında Tıp ve/veya Egzersiz Fizyolojisi
konulu en azından bir Sürekli Eğitim etkinliğine (seminer / konferans) veya ilgili FEI
kursuna katılmış olmalı,

Tüm Görevliler, yukarıdaki kriterler ile kalifiye olduktan sonra minimum 4 FEI Atlı
Dayanıklılık yarışmasında görev yapmalı ve en azından 4 yılda bir statülerine eşit bir kursa
katılmalıdır. Son yıllarda sporumuzda meydana gelen çok sayıda değişiklik ile, bu
gerekliliğin güvenlik ve iyilik açısından zorunlu olması gerektiğine inanılmaktadır. Belirlenen
süre dahilinde kursa katılmayan tüm Görevlilere sınırlı bir süre içerisinde kurala uyması için
bildirimde bulunulacak ve aksi taktirde FEI listelerinde statüleri alt seviyeye indirilecek veya
listeden silinecektir.
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Ek 4: FEI DÜNYA ATLI DAYANIKLILIK SIRALAMASI 2017-12-20
Bilgi Notları:
Eğer FEI tarafından alternatif ağırlık bölümleri onaylanmışsa, bu müsabakalar FEI Dünya
Atlı Dayanıklılık Sıralamasında değerlendirilmeyecek ve bu kategorilerde yarışan sporcular
ve atlar, Programda belirtilmiş olan onaylı standart ağırlık bölümü kategorisi haricinde,
aşağıda belirtilmiş olan puanları kazanmayacaktır.
Sadece programda onaylanmış olan standart ağırlıklı müsabakalar birkaç ağırlık bölümlü
müsabakaların yapıldığı Organizasyonlar/Yarışmalarda derecelendirme için puan
kazandırır.
Aşağıda Atlı Dayanıklılık için Derecelendirme hesaplaması amacıyla puan skalası
sunulmuştur:
Puan skalası
Tüm derecelendirme listeleri için, biniciler aşağıdaki tabloda tanımlanmış olan şekilde farklı
müsabakalardaki sıralamalarına göre puan kazanır:

Derece

Son puan

