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Önsöz
İşbu Atlı Dayanıklılık Yarışma Talimatı 1 Ocak 201416’dan itibaren geçerli 9. basımdır. Bu tarihten itibaren,
işbu kitapçık aynı konuyu ele alan ve daha önce basılmış tüm diğer metinlerin (diğer basımlar ve tüm diğer
resmi belgelerin) yerini almaktadır.
Her ne kadar bu kitapçıkta uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları için geçerli detaylı FEI kuralları belirtilmiş
olsa da, bunlar Tüzük, Genel Yönetmelik ve Veteriner Yönetmeliği ile birlikte okunmalıdır.
İşbu Talimatta her durumun dikkate alınması mümkün değildir. Ayrıca, tüm öngörülemeyen veya istisnai
durumlarda sportmence bir ruh ile ve işbu Talimatı ile FEI Genel Yönetmeliğinin amaçlarına en yakın olacak
şekilde bir karar almak Hakem Heyetinin ve Veterinerlerin ve diğer FEI yetkililerinin görevidir.
Metnin kısa tutulması açısından bu Talimatta kelimelerin eril halleri kullanılmaktadır. Bu kelimeler her iki
cinsiyeti de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. İlk harfleri büyük olan terimler Reining Talimatı, FEI Genel
Yönetmeliği veya Tüzükte açıklanmıştır.
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ATLARIN İYİLİĞİ İÇİN FEI DAVRANIŞ KURALLARI
FEI uluslararası binicilik sporu ile ilgili olan herkesin FEI’nin davranış kurallarına uymasını, ve Atın iyiliğinin her
an için en büyük önceliğe sahip olduğunu ve asla rekabetçi ya da ticari etkiler yüzünden ikinci plana
atılmaması gerektiğini anlaması ve kabul etmesini şart koşmaktadır.
1. Genel İyilik:
a) İyi At Bakımı
Ahır bakımı, beslenme ve eğitim iyi At Yönetimi kuralları ile uyumlu olmalıdır. Temiz ve kaliteli ot, yem ve su
her zaman mevcut bulunmalıdır.
b) Eğitim yöntemleri
Atlar sadece fiziksel kapasiteleri ve kendi disiplinleri için olgunluk seviyeleri ile uyumlu bir eğitim görmelidir.
Kötü muameleye dayanan veya korku yaratan eğitim yöntemleri uygulanmamalıdır.
c) Nallama ve donanım
Ayak bakımı ve nallama yüksek bir standartta olmalıdır. Takımlar ağrı veya sakatlanma riskini ortadan
kaldıracak şekilde tasarlanmalı ve ata uydurulmalıdır.
d) Nakliye
Nakliye esnasında atlar yaralanmalar, sakatlanmalar ve diğer sağlık risklerine karşı tamamen korunmalıdır.
Araçlar güvenli olmalı, iyi havalandırılmalı, yüksek bir standart uyarınca bakımları yapılmalı, düzenli olarak
dezenfekte edilmeli ve yetkin kişilerce kullanılmalıdır. Atların idaresi için her zaman yeterlilik sahibi bakıcılar
hazır bulunmalıdır.
e) Transit
Tüm seyahatler dikkatle planlanmalı ve atlara güncel FEI kuralları uyarınca yem ve suyun verildiği düzenli
molalar verilmelidir.
2. Yarışma için yeterlik:
a) Form ve yeterlilik
Yarışmalara katılım sadece formda olan Atlar ve yeterlilikleri kanıtlanmış yarışmacılarla sınırlandırılmalıdır.
Atlara eğitim ve yarışma arasında yeterli dinlenme süresi tanınmalı ve seyahat esnasında ayrıca dinlenme
imkanı verilmelidir.
b) Sağlık durumu
Yarışması uygun görülmeyen hiçbir at yarışmaya katılmamalı veya yarışmaya devam etmesine izin
verilmemelidir. Şüpheli hallerde veterinere başvurulmalıdır.
c) Doping ve İlaçlar
Doping ve ilaçların suiistimali ciddi bir sağlık meselesidir ve buna tolerans gösterilmeyecektir. Tüm veteriner
tedavilerinden sonra ve Yarışmadan önce atların tamamen iyileşmesi için yeterince zaman tanınmalıdır.
d) Cerrahi müdahaleler
Atın iyiliğini veya diğer Atların ve/veya Sporcuların güvenliğini tehlikeye atan hiçbir cerrahi müdahaleye izin
verilmemelidir.
e) Gebe/yakın zamanda tay doğurmuş kısraklar
Kısraklar gebeliklerinin dördüncü ayından sonra ve yanlarında tayları varken yarışmamalıdır.
f) Yardımların kötüye kullanımı
Bir Ata doğal biniş yardımları veya yapay yardımlar (örneğin kamçı, mahmuz vs.) kullanılarak kötü muamele
edilmesine tolerans gösterilmez.
3. Yarışmalar Atın iyiliğinin önüne geçmemelidir.
a) Yarışma sahaları
Atlar sadece uygun ve güvenli zeminler üzerinde çalıştırılmalı ve yarışmalıdır. Tüm engeller ve yarışma
koşulları Atın güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.
b) Zeminler
Atların üzerinde yürüdüğü, çalıştığı veya yarıştığı tüm zeminler yaralanmalara / sakatlanmalara yol açabilecek
faktörler en aza indirilecek şekilde tasarlanmalı ve bakımdan geçirilmelidir.
c) Aşırı hava koşulları
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Eğer atların iyiliğinin veya güvenliğin riske giriyorsa, aşırı hava koşullarında yarışmalar yapılmamalıdır. Sıcak
veya nemli koşullarda Atların hızla soğutulması için gerekli önlemler alınmasıdır.
d) Yarışma ahırları
Ahırlar güvenli, hijyenik, konforlu olmalı, iyi havalandırılmalı ve içerisindeki Atın tipi ve yapısına uygun ebatta
olmalıdır. Yıkama yerleri ve su her zaman mevcut olmalıdır.
4. Atlara insani muamele:
a) Veteriner tedavisi
Bir yarışmada her zaman için uzman veterinerler mevcut bulunmalıdır. Eğer bir At yarışma esnasında
yaralanır / sakatlanır veya bitkin düşerse, Sporcu yarışmayı bırakmalı ve veteriner de Atı kontrol etmelidir.
b) Tıbbi merkezler
Eğer gerekirse, At ambulansla Yarışma yerinden alınmalı ve daha detaylı bir muayene ve tedavi için en yakın
uygun tedavi merkezine taşınmalıdır. Yaralanmış / sakatlanmış atlara nakliyeden önce gereken tüm
destekleyici müdahaleler yapılmalıdır.
c) Yarışma esnasında yaralanma / sakatlanma
Yarışma esnasında gerçekleşen yaralanma / sakatlanma olayları izlenmelidir. Yaralanma / sakatlanma
olaylarının en aza indirmesinin yollarının bulunması amacıyla zemin koşulları, Yarışmaların sıklığı ve tüm diğer
risk faktörleri dikkatle incelenmelidir.
d) Ötenazi
Eğer yaralanma / sakatlanma yeterince ciddi ise, Ata bir veteriner tarafından mümkün olan en kısa sürede
insani şekilde ve yalnızca Atın çektiği acının en aza indirilmesi amacıyla ötenazi uygulanması gerekebilir.
e) Emeklilik
Atlara yarışmalardan emekli olduklarında iyi ve insani şekilde muamele edilmelidir.
5. Eğitim:
FEI atçılık sporu ile ilgili herkesin Müsabaka Atlarının bakımı ve idaresi ile ilgili uzmanlık alanlarında mümkün
olan en yüksek seviyede eğitimi almasını teşvik etmektedir.
Atların İyiliği için işbu Davranış Kuralları zaman zaman değiştirilebilir ve herkes görüşlerini bildirmekte
serbesttir. Yeni araştırma bulgularına özel bir dikkat gösterilmelidir ve FEI atların iyiliğine dair çalışmalar için
daha fazla fonun ayrılması ile destek verilmesini teşvik etmektedir.
Bölüm I MÜSABAKA
Madde 800 – GENEL
FEI Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Yarışan Sporcular ve Tescilli Antrenörler için Kodeks
1. Bu Kodekste Atların FEI Atlı Dayanıklılık Müsabakalarına hazırlanması ve katılımı ile bağlantılı olarak
iki ayrı rol belirlenmiştir. Bunlar Sporcu ve Antrenördür.
2. Bu Kodeks kapsamında, “Sporcu” Müsabakada Atın Sporcusu olarak tanımlanmıştır.
3. Bu Kodeks kapsamında, “Antrenör” Atın Müsabakaya hem fiziksel ve hem de zihinsel olarak
hazırlanmasından sorumlu kişi olarak tanımlanmıştır.
4. Yarışmadan önce, Antrenör Ata Müsabaka için kondisyon kazandırılmasından sorumludur. Buda
egzersiz programı, atın beslenmesi, uygun Veteriner bakımının sağlanması ve Veterinerin önerisi ile
iyileştirici maddelerin kullanılması dahildir.
5. Çoğu durumda, Sporcu Atın hem Sporcusu ve hem de Antrenörüdür.
6. Başarılı olabilmek için, hem Sporcu ve hem de Antrenör kararlar ve Atın arazide etkili ve güvenli
kullanımı konularında bilgi ve hem insanların ve hem de atların güvenliğine dair sürekli olarak
farkındalık sahibi olmalıdır.
7. Sporcu ve Antrenör hasta, sakat, yaralı bir Atı veya Atın yarışma kapasitesini kötü etkileyecek veya
arttıracak herhangi bir ilaç alan bir Atı Müsabakaya kayıt etmemeli veya yarıştırmamalıdır.
8. FEI uluslararası atçılık sporu ile uğraşan herkesin Atların İyiliği için FEI Davranış Kurallarına uymasını
ve Atların iyiliğinin her zaman için en ön planda olacağını bilmesi ve kabul etmesini istemektedir. Atın
iyiliğinden rekabetçi veya ticari etkiler dolayısıyla asla taviz verilmemelidir.
9. Sporcu ve Antrenör FEI Atlı Dayanıklılık Talimatı, FEI Veteriner Yönetmeliği ve FEI Atlar için Dopingle
Mücadele, İnsanlar için Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaçlar Yönetmeliğine dair bilgi ve ayrıca FEI
Genel Yönetmeliğine dair farkındalık sahibi olmalıdır. Bu kişiler FEI Atlı Dayanıklılık Talimatı, FEI
Veteriner Yönetmeliği üzerindeki yıllık değişikliklerin farkında olmalı, bu belgeleri düzenli olarak
gözden geçirmeli ve Temiz Sporu desteklemelidirler.
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10. Sporcu ve Antrenör Müsabakaya hazırlanırken ve Müsabaka esnasında bu kurallar ve yönetmeliklere
uymalıdır.
11. FEI bu Kodekse ve FEI Kuralları ve Yönetmeliklerine uymayan ve Atın iyiliği ile sporun bütünlüğüne
zarar veren bir Sporcu ve Antrenöre disiplin cezası verme hakkına sahiptir.
12. Atlı Dayanıklılık Atları FEI tarafından tescillendiğinde, Atın Antrenörünün ismi de tescil edilmeli ve bir
tescil ücreti ödenmelidir. FEI tescilli Antrenör aynı zamanda tescilli bir Sporcu ise ayrıca tescil ücreti
alınmaz. FEI tarafından tescilli bir atın Antrenörünün değişmesi halinde bu durum FEI’ye bildirilmeli
ve Antrenör tescili gereken şekilde güncellenmelidir.

6

800.1 Atlı Dayanıklılık Yarışması yarışmacının ize, mesafeye, iklime, zemine ve kronometreye karşı bir
müsabaka halinde koşular bir Atlı Dayanıklılık Parkurunda atın dayanıklılık ve formunu idare
edebilme yeteneğini test eden bir müsabakadır.
800.1.1 Teknik Delege, Hakem Heyeti, Komiserler, Veteriner Kurulu, Ekip Şefi, Takım Veterineri, Seyisler ve
son olarak binicinin en önemli sorumluluğu, binicinin dikkatli ve bilgili yaklaşımı ile birlikte
becerilerinin özenli şekilde uygulanması suretiyle atın sağlığının ve refahının sağlanmasıdır.
800.1.2Başarılı olabilmek için, yarışmacının atın kararları ile atın arazide etkili ve güvenli
kullanımı konusunda bilgili olması gereklidir.
800.1.3 Bir Atlı Dayanıklılık yarışmasında Genus Equus ailesinin tüm üyeleri “at” olarak kabul edilir.
800.2 Müsabaka çeşitli safhalardan oluşur.
800.2.1 Hiçbir etap 40 km’yi geçemez ve, prensip olarak, uzunluğu 20 km’den az olmamalıdır.
800.2.2 Her etabın sonunda yarışmacı veteriner kontrolü için durmak zorundadır. Yabancı Veteriner
Delegesine (YVD) ve - Veteriner Kurulu Başkanına (VKB) – ve Hakem Heyetinin Başkanına - her etabın
mesafesi ve her Veteriner Kontrol Noktasındaki zorunlu molalar konusunda danışılmalıdır.
800.2.3 80 ila 119 km’lik bir parkurda en azından iki Veteriner Kontrol Noktası artı son kontrol olmalıdır (üç
etap).
120 ila 139 km’lik bir parkurda en azından üç Veteriner Kontrol Noktası artı son kontrol olmalıdır
(dört etap).
140 ila 160 km’lik bir parkurda en azından beş Veteriner Kontrol Noktası artı son kontrol olmalıdır (6
etap). Teknik Delegenin (TD) önerisi ve Veteriner Kurulunun onayı ile bu etapların sayısı 5’e
düşürülebilir.
800.2.4 Etaplar bir veya birkaç güne yayılabilir.
800.2.5 Bir Atlı Dayanıklılık müsabakasının her etabı zorunlu bir mola veya bekleme süresi ile birbirlerinden
ayrılmalıdır.
800.2.6 Bir Atlı Dayanıklılık müsabakasının her günü, bir veteriner kontrolü ve zorunlu bir mola veya bekleme
süresi ile birbirlerinden ayrılan, en azından üç etaba bölünmelidir.
800.2.7 Tüm Atlı Dayanıklılık müsabakalarında minimum 40 dakika süren en azından bir adet zorunlu mola
olmalıdır.
800.2.8 Tüm etaplar için mola süresi en azından 1 km’de 1 dakika oranını karşılamalı, yani 35 km’den sonra
minimum mola süresi 35 dakika olmalıdır.
800.2.9 Tek günlük bir yarışmadaki tek zorunlu molanın programlanmış maksimum süresi 60 dakika olmalı ve
3 yıldızlı veya daha yüksek sınıf yarışmalarda minimum 50 dakikalık en azından bir adet zorunlu mola
bulunmalıdır.
800.2.10 Ayrıca, muayene yapılan veteriner kontrol noktalarındaki mola süreleri minimum 40 dakika olmalı
ve bu muayeneler için atların çıkış zamanından en erken 15 dakika öncesine kadar veterinere
gösterilmesine izin verilmelidir.
800.3 Başlama sırası ve kuralları ne olursa olsun, her yarışmacı tüm müsabakayı sanki kendisi yalnızmış ve
zamana karşı yarışıyormuş gibi tamamlamalıdır.
800.4 Parkuru en kısa zamanda bitiren kombinasyon, tüm son Veteriner Muayeneleri ve ilaç kontrollerinin
yanı sıra işbu Talimat, FEI Genel Yönetmeliği veya FEI Veteriner Yönetmeliği uyarınca at ve binicinin
güvenliği için geçerli olan diğer protokolleri başarıyla geçtikten sonra, galip ilan edilir. Müsabakalar,
aşağıdakilere tabi olmak kaydıyla, yarışmacıların zamana karşı kendi kararlarını belirleyerek
yarışmalarına izin verecek şekilde düzenlenir:
800.4.1 Kötü Koşullar: Yüksek nem, yüksek sıcaklıklar gibi bir parkuru güvenle tamamlama ihtimali üzerinde
kötü etkisi olabilecek parkur koşulları veya başka koşullar yüzünden, Organizasyon Komitesi (OK)
Kontrol Noktasındaki Teknik Delegenin de fikrini alarak yarışmacıların atlarının güvenliğini sağlamak
amacıyla yarışmanın gereken hızından çok geri kalmamalarını garanti altına almak için parkurun bir
bölümü veya müsabakanın bir etabı ve/veya Veteriner Kontrol noktalarının biri veya birkaç için
maksimum bir süre belirleyebilir.
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800.4.2 Parkurun Güvenliği: Diğer yandan, parkurun güvenliğine bağlı sebepler yüzünden, OK Teknik
Delegenin de fikrini alarak parkurun atın kontrollü kararlarının ve/veya maksimum hızın geçerli
olduğu bölümlerini belirleyebilir. Ancak, bu ilgili parkurun şartlarının yanı sıra günün saatine bağlı
olmalı ve genel olarak tek seferde 5 km’yi veya parkurun %5’ini geçmemelidir. Genellikle, parkurun
bir etabında kontrollü hızlı ve/veya belirli kararlı birden fazla bölüm olmamalı ve bu bölümler asla son
etapta yer almamalıdır.
Madde 801 – PARKUR / Oyun Sahası
801.1 Teknik Delege ve FEI Pist Şefi (atanmışsa) zemin değişiklikleri de dahil olmak üzere arazi ve hava
şartlarının getirdiği kısıtlamalar dahilinde kombinasyonun dayanıklılığı ve binicilik becerilerini test
edecek ancak Atın iyiliğinden taviz vermeyecek bir şekilde arazide teknik olarak zorlayıcı bir parkur
yaratmaya yardımcı olmak için OK ile görüş alışverişinde bulunur.
801.2 Parkur zemin, arazi, irtifa, yön ve sürat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik açıdan
zorlayıcı faktörlerden faydalanan yollar, hendekler, dik yokuşlar, inişler ve su geçişleri dahil (ancak
bunlarla sınırlı olmayan) doğal veya insan yapımı özelliklere sahip olmalıdır.
801.3 Arazi tipi ve irtifa farklılıkları müsabaka programında açıkça belirtilmiş olmalıdır.
801.4 Parkurun %10’undan fazlasında motorlu araç kullanımı için inşa edilmiş sert yüzeyli yollar
bulunmamalıdır.
801.4.1 Pist Şefi veya Teknik Delegenin kesin kontrolü altında, parkurdaki luplar Atların Müsabaka esnasında
artan bir sakatlanma riskine maruz kalmasına yol açması muhtemel süratler için özel olarak
tasarlanmamalı ve inşa edilmemelidir.
801.5 Parkurun daha zorlu bölümü yarışmanın ilk kısımlarında olmalıdır.
801.6 Etapların mesafeleri OK tarafından belirlenmeli ve programda yayınlanmalıdır.
801.7 Bu teknik engeller mümkün olduğu oranda doğal halleriyle bırakılmalıdır. Eğer gerekirse, müsabaka
boyunca aynı şekilde kalmalarını sağlamak için takviye edilmelidirler.
801.8 Finiş birkaç atın hızlı bir şekilde ve birbirlerini engellemeksizin finişten geçmelerine izin verecek kadar
uzun ve geniş olmalı ve yarışmacıların herhangi muhtemel bir sprint veya dörtnal ile finiş çizgisini
geçtikten sonra güvenli bir şekilde durmalarına yetecek yer bulunmalıdır. Ayrıca Veteriner kontrol
noktasına mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır.
801.8.1 “Oyun Sahası” tanımlı parkur (luplar veya etaplar), parkurda veya Veteriner Kontrol Noktası,
Veteriner kontrolü alanı ve Veteriner Kontrol Noktasındaki veya dahilindeki bekleme alanı
içerisindeki tanımlı ekip alanları olarak tanımlanmıştır. Şampiyonalar için, programda belirtilmiş
olduğu gibi oyun sahasına giriş kısıtlı olacaktır.
801.8.2 Veteriner Kontrol Noktaları dahilinde izin verilen maksimum seyis sayısı, yeterli yerin mevcut
bulunması ve Atlara dinlenmeleri için yeterince yer bırakılması göz önünde bulundurularak, At başına
5’tir. Veteriner Kontrol Noktasına ve Veteriner Kontrol Noktası muayene alanına girişler Teknik
Delegenin tavsiyesi ile OK tarafından daha fazla kısıtlanabilir. Bu kısıtlamalar FEI tarafından onaylı
programda açıkça belirtilmelidir. Seyislerin Veteriner Kontrol Noktasına giriş hakkı ilgili Atın
Müsabakadan çıkartılması ile kaybolur.
801.8.3 Tüm Atlar her zaman için FEI Veteriner Görevlileri, Hakem Heyeti ve Komiserler tarafından açıkça
gözlemlenebilir olmalıdır. Bu gözlemin engellenmesi için perdeler, ekipman veya herhangi tipte
bariyerler kullanılamaz ve aksi taktirde diskalifiye cezası ve bir Sarı Kart Uyarısı verilir.
Madde 802 – PARKURUN İŞARETLENMESİ
802.1 Genel Koşul: Parkur, parkurda nasıl ilerleneceği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde
işaretlenmelidir. İşaret olarak bayrak, kurdele, ok işareti, kireç, boya vs. kullanılabilir.
802.2 Parkurun Sırası: Yarışmacı tüm parkuru Madde 802.6’da belirtilmiş olan haritada işaretlenmiş olan
yönde tamamlamalıdır.
802.3 İz Şaşırma: İz şaşırma durumunda hata hatanın başlangıç noktasından itibaren düzeltilmelidir. Aksi
taktirde yarışmacı diskalifiye edilir. Veya, iz şaşırma hatasının düzeltilmesinin mümkün ve/veya atın
menfaatine olmaması halinde, Hakem Heyeti yarışmacının aynı tipte arazide eşdeğer bir mesafeyi
aşmasını gerektiren bir alternatifin uygulanmasına karar verebilir ki söz konusu mesafe tek bir etapta
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kat edilerek yarışmacının her bir Veteriner Kontrol Noktasından doğru sırada ve geçerli zaman
limitleri dahilinde geçmesi sağlanır. Böyle durumlarda yarışmacı sıralamaya sadece müsabakayı
tamamlamış olmasından dolayı dahil edilir. Yarışmacı bu tür bir performanstan dolayı bir Yetkinlik
Belgesi kazanabilse veya diğer Kalifikasyon Kriterlerini yerine getirebilse de, En İyi Kondisyon ödülü
veya takım skorlarına katkı veya ferdi sıralama için değerlendirmeye alınmaz.
802.4 Sınır Bayrakları: Parkurun belirlenmiş bölümlerinin yanı sıra başlangıç ve bitiş hatlarını işaretlemek
için sınır bayrakları veya kabul edilebilir diğer göstergeler kullanılmalıdır. Bu tür bayraklara veya
göstergeler vs.’ye parkurda görüldükleri her yerde uyulmalıdır. Aksi taktirde yarışmacı diskalifiye
edilir. Parkurda kestirmeden gitmenin mümkün olduğu durumlarda OK zorunlu olan yoldan gidilip
gidilmediğini kontrol etmesi için bir komiser görevlendirmelidir.
802.5 İz İşaretleri: Yön bayrakları veya işaretleri yarışmacılara genel istikameti göstermek ve yolunu
bulmalarına yardımcı olması maksadıyla konulur. Bunlar yarışmacının görmesi için zaman
kaybetmeyeceği şekilde yerleştirilmelidir. Her 10 km’ de bir mesafe işareti konulmalıdır.
802.6 Parkur planı: Her bir yarışmacıya, parkur izinin yanı sıra tüm mecburi duruşların ve zorunlu manilerin
yerlerinin gösterildiği bir harita veya planı önceden görme fırsatı tanınmalıdır. Şampiyonalar veya 4
yıldızlı yarışmalarda, OK’ler aynı zamanda bu haritaların veya planların kopyalarını her bir yarışmacıya
dağıtmalıdırlar.
802.7 Başlangıç ve bitiş: Her etabın Başlangıç ve Bitişi açık bir şekilde uygun işaretlerle belirlenmelidir.
Madde 803 – PARKUR PLANI
803.1 Harita: Parkur izi kesinleştiğinde, tercihen yarışmanın brifingi esnasında ve kesinlikle yarışmanın
başlangıcından önce, en azından 1:50’000 ölçekli bir harita yarışmacılara verilmelidir.
803.2 Parkur tasarımının tamamlanması: Bir Atlı Dayanıklılık müsabakasının parkur planı müsabakanın
başlamasından en azından 7 gün önce resmen belirlenmeli ve Hakem Heyetine sunulmadan önce
Teknik Delege tarafından onaylanmalıdır.
Madde 804 – PARKURDA DEĞİŞİKLİK VE YARIŞMALARIN YENİDEN PROGRAMLANMASI / ERTELENMESİ VEYA
İPTALİ
804.1 Parkurda değişiklik: Parkur resmen belirlendikten sonra Teknik Delege ve Hakem Heyetinin onayı
olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz.
804.2 Yarışmanın yeniden programlanması / ertelenmesi: Genel olarak Madde 804.2.4’te belirtilmiş olan
istisnai durumlarda, bir yarışma aşağıdaki şekilde yeniden programlanabilir veya başlaması
ertelenebilir:
804.2.1 Yarışma başlamadan önce (İlk Veteriner Kontrolünden bir saat öncesine kadar): Teknik Delegenin OK
temsilcisi, Yabancı Veteriner Delegesi, Veteriner Kurulu Başkanı ve Hakem Heyeti Başkanına
danışarak aldığı karar ile.
804.2.2 Yarışma başladıktan sonra: Hakem Heyeti Başkanının Hakem Heyeti, OK temsilcisi, Yabancı Veteriner
Delegesi, Veteriner Kurulu Başkanı ve Teknik Delegeye danışarak aldığı karar ile.
804.2.3 OK’nin sorumluluğu: Organizasyon Komitelerinin tüm yarışma planlamaları için erteleme, yarışmanın
başlangıcının 30 saate kadar geciktirilmesi ve/veya tamamen yeniden programlama ihtimallerini
öngörmeleri önerilmektedir. CEIO, 4 yıldızlı ve Şampiyona yarışmalarında, OK bu ihtimalleri
Programda belirtmelidir.
804.2.4 İstisnai Durumlar: Söz konusu İstisnai Durumlar aniden ortaya çıkan ve yarışmanın seyri esnasında
biniciler ve/veya atlar için makul veya adil olmayan riskler oluşturacağı makul çerçevede
öngörülemeyen durumlardır. Bu tür durumların örnekleri ve bunların belirlenmesi için tavsiyeler Atlı
Dayanıklılık Bilgi Notlarında mevcuttur.
804.3 Yarışmanın İptali: Bir yarışmada veya yarışma esnasında genel olarak Madde 804.3.4’te belirtilmiş
olan yıkıcı durumların veya şartların ortaya çıkması halinde, bir yarışma aşağıdaki şekillerde iptal
edilebilir:
804.3.1 Yarışma başlamadan önce (İlk Veteriner Kontrolünden bir saat öncesine kadar): Teknik Delegenin OK
temsilcisi, Yabancı Veteriner Delegesi, Veteriner Kurulu Başkanı ve Hakem Heyeti Başkanına
danışarak aldığı karar ile.
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804.3.2 Yarışma başladıktan sonra: Hakem Heyeti Başkanının Hakem Heyeti, OK temsilcisi, Yabancı Veteriner
Delegesi, Veteriner Kurulu Başkanı ve Teknik Delegeye danışarak aldığı karar ile.
804.3.3 OK’nin sorumluluğu: Organizasyon Komitelerinin tüm yarışma planlamaları için yarışmanın iptali ve
yarışma yerinin boşaltılması ihtimallerini öngörmeleri önerilmektedir.
804.3.4 Yıkıcı Durumlar veya Şartlar: Bunlar aniden ortaya çıkan ve binici ve/veya atların güvenliğini tehlikeli
şekilde riske attığı belirlenen ve Parkurun Değiştirilmesi, Yarışmanın Yeniden Programlanması veya
Ertelenmesi ile kaçınılamayan durumlar ve şartlardır. Bu tür durumların örnekleri ve bunların
belirlenmesi için tavsiyeler Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarında mevcuttur.
804.4 Atlı Dayanıklılığın Doğası: Her durumda bu disiplinde bir Atlı Dayanıklılık testi olarak zorlu zemin, hava
vesaire koşullarında yarışmanın öngörüldüğü ve bu yüzden erteleme, yeniden programlama ve
iptallere sadece istisnai çareler olarak başvurulması gerektiği unutulmamalıdır.
804.5 Bildirimler: Yukarıda bahsi geçen durumlarda, Sporcular ve/veya Ekip Şefleri ve ayrıca OK,
Kronometre Takımı ve Yarışmanın tüm Görevlileri mümkün olan en kısa sürede ve kesinlikle
yarışmanın veya ilgili etabın başlangıcından önce karardan resmen ve şahsen haberdar edilmelidirler.
Madde 805 – BAŞLAMA YÖNTEMİ
805.1 Atlar işaret verilmeden başlangıç çizgisini geçmemelidir.
805.2 Eğer bir kombinasyon herhangi bir şekilde yanlış bir çıkış yaparsa, geri dönmeli ve başlangıç çizgisini
tekrar geçmelidir, yoksa diskalifiye edilir. Ancak, yarışmacının süresi sinyal ilk kez verildiğinde
yarışmaya başlamış gibi tutulur.
805.3 Yarışmaya başlamak için zamanında yerinde bulunmayan tüm yarışmacıların süreleri sanki zamanında
yarışmaya başlamışlar gibi tutulur. Başlangıç zamanından itibaren 15 dakikadan fazla süre geçen ve
yarışmaya başlamayan tüm yarışmacılar diskalifiye edilir.
805.4 Çok günlü yarışmalarda takip eden günde/günlerde toplu bir start yapılamaz. Kombinasyonlar sonraki
günde bir önceki günün finişinde kaydedilmiş aynı zaman aralıkları ile yarışmaya başlamalıdır. Bu
durum Hakem Heyetinin Başkanı ve Teknik Delege tarafından Organizasyon Komitesine danışılarak
belirlenen bir süre, örn. bir saat, boyunca bu şekilde devam eder. Daha sonra geri kalanlar beraberce
start alır.
Madde 806 – SÜRENİN VE KAYITLARIN TUTULMASI
806.1 Kronometre tutulması müsabakada önemli bir rol oynadığından, OK’ler her bir yarışmacının her bir
etaptaki başlangıç ve bitiriş sürelerinin eşzamanlı kronometre tutma yöntemleri kullanan ve uygun
vasıflara sahip kişilerce doğru bir şekilde not ve kayıt edilmesini sağlamalıdırlar (Atlı Dayanıklılık Bilgi
Notlarına bakınız.
806.2 Her yarışmacı için her yarışmada bir süre kartı veya bunun kabul edilebilir ve güvenilir bir alternatifi
düzenlenir. (Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına bakınız).
806.3 OK’ler, kullanılan başlıca yöntemler elektronik sistemler olduğunda (3* Yarışmalar ve üstü için tavsiye
edilir), tutulan sürelerin kaydı ve tüm kaydedilen bilgiler için alternatif güç kaynakları ve yedek kayıt
tutma olanakları sağlamalıdır. Her yarışmacının süresinin kaydedilmesi için her kronometreli etabın
başlangıcında ve bitişinde Komiserlerin süreyi takip etmesi için süre tutma sistemleri ve/veya
kronometreler gereklidir.
806.4 Süre başlangıç işaretinin verildiği andan yarışmacının finiş çizgisini geçtiği ana kadar tutulur.
806.5 Zorunlu molalarda Veteriner Kontrol Noktası sistemi kullanılmalıdır (Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına
bakınız).
806.6 Veteriner Kontrol Noktalarında, yarışmacıların sürelerinin tutulması işlemi birkaç atın muayene için
aynı anda kontrol noktasına gelmesinden dolayı yarışmacının süresinde gecikme olmasına neden
olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
Madde 807 – MÜSABAKA VE FAIR PLAY
807.1 Bir binici parkurda iken atından inerek atının yanında veya arkasında yürüyebilse de, her günün
başlangıcında başlangıç çizgisinden ve günün son etabının bitiş çizgisinden binekte geçmek
zorundadır. Aksi taktirde diskalifiye olur.
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807.2 Belirli zaman limitlerinden herhangi birine uymayan biniciler diskalifiye edilir.
807.3 Parkurda kombinasyon başlangıç çizgisinden geçtikten sonra başka hiç kimse atı yedekte götüremez
veya ata binemez, aksi taktirde yarışmacı diskalifiye edilir.
807.4 Daha yavaş giden bir yarışmacının kendisini geçmeye çalışan başka bir yarışmacıyı kasten engellemesi
diskalifiyeyi gerektirir. Bu kuralın amacı parkurdaki biniciler arasında sıralama için rekabet olmasını
engellemek değildir ve bu kural belirgin bir şekilde yavaş bir kararla yol almasından veya başka ret ya
da ekipman problemlerinden dolayı yavaş giden bir yarışmacının başka yarışmacılar tarafından
geçildiği durumlarda geçerlidir.
807.5 Müsabakanın bir sonraki etabına katılma hakkı kazanamayan veya herhangi bir sebepten ötürü
diskalifiye olan tüm yarışmacılar parkuru derhal terk etmelidirler. Bu yarışmacılar başka bir uygun
alternatif mevcut olmadıkça ve sadece Hakem Heyetinin bir üyesi veya, bu üyenin bulunmadığı
durumlarda, bir Komiser tarafından onaylanmadıkça, devam etme hakkına sahip değildirler.
807.6 Yarışma Esnasında veya Parkurda İzin Verilen Yardımlar:
807.6.1 Yarışma Programında bir yarışma esnasında veteriner kontrol noktalarında ve parkurda yardıma izin
verilen yerler belirtilmelidir.
807.6.2 Kombinasyonlara parkur boyunca en azından her 10 km’de bir su içme imkanı sağlanmalıdır.
807.6.3 Parkur esnasında meydana gelenler de dahil olmak üzere her durumda, örneğin bir düşüşten sonra
veya yarışmacının attan ayrılması veya atın nalının gevşemesi veya düşmesi halinde bir
kombinasyona yardım edilebilir.
807.6.4 İzin verilen diğer Yardımlar için Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına bakınız. Yarışma Programı her bir
yarışma için belirleyici olacaktır.
807.7 Yasaklanmış Yardımlar: Genel manada, aşağıdaki 807.7.1 ila 807.7.8 (dahil) dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, aşağıda belirtilmiş tipte faaliyetler yasaklanmıştır ve Sporcu ve/veya Tescilli
Antrenöre her faaliyetin yanında listelenmiş olan geçerli cezanın verilmesini gerektirirler:
807.7.1 Parkurun herhangi bir bölümünde herhangi bir bisikletli, yaya veya müsabakaya katılmayan bir binici
tarafından takip edilmek, bu kişileri takip etmek veya bu kişiler tarafından eşlik edilmek; Sarı Uyarı
Kartı.
807.7.2 Parkurun yardım alınabileceği belirtilmemiş olan herhangi bir bölümünde yardım almak; Sarı Uyarı
Kartı.
807.7.3 Parkurun herhangi bir bölümünde yardım etmeye yetkili olmayan bir kişiden yardım almak; Sarı Uyarı
Kartı.
807.7.4 (Madde 807.6.1’e bakılmaksızın) Parkurun herhangi bir bölümünde yetkisiz bir araç tarafından takip
edilmek, bu aracı takip etmek veya bu araç tarafından eşlik edilmek; Sarı Uyarı Kartı (bilgi notlarına
bakınız).
807.7.5 Üçüncü bir kişinin bir veteriner kontrol noktasında atı süratli yapmaya teşvik etmesi; Sarı Uyarı Kartı.
807.7.6 Parkurda herhangi birinin atı/atları herhangi bir yöntemle teşvik etmesi; Sarı Uyarı Kartı ve
diskalifiye.
807.7.7 Yolu açmak için tel çitleri kesmek veya kapalı bir alanın bir bölümünde değişiklik yapmak veya
ağaçların kesmek veya zorlukların ortadan kaldırmak veya parkurun teknik özelliklerinin değiştirmek;
Sarı Uyarı Kartı.
807.7.8 Yarışmacı tarafından istenilmiş olsun ya da olmasın, Sporcuya veya atına avantaj sağlamak amacıyla
üçüncü bir kişi tarafından yapılan herhangi bir müdahaleyi kabul etmek; Sarı Uyarı Kartı ve diskalifiye.
Madde 808 – MÜSABAKANIN PROGRAMI
808.1 Herhangi bir CEI yarışmasının Organizasyon Komitesi tarafından yayınlanan bir programda Genel
Yönetmeliğin veya işbu kitapçıkta belirtilmiş kuralların tekrarlanmasına gerek yoktur. Müsabakanın
kategorisinin, mesafelerin, süratlerin, zaman limitinin ve her etap için muhtemel zaman limitinin,
tasnif yönteminin, başlangıç kurallarının, parkuru işaretlemek için kullanılan yöntemin, zorunlu
molalardaki prosedürlerin, (irtifa farkları da dahil olmak üzere) parkurun genel özelliklerinin ve
muhtemel engellerin belirtilmesi yeterlidir.
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808.2 Atlı Dayanıklılık programları ile ilgili daha detaylı bilgi için, lütfen Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına
bakınız.
808.3 Müsabakanın koşullarına (angajmanların kapanış tarihi, başlangıç yeri ve zamanı, zorunlu molaların
sayısı ve uzunluğu, angajman ücretleri ve ödüller) ilaveten, nakliye imkanları, yarışmacılar ve seyisler
için konaklama, ahırlar, yem vs. gibi idari düzenlemelerle ilgili bilgi verilmesi de olağan bir
uygulamadır.
Madde 809 – KIYAFET KURALLARI
809.1 Tanınan bir binicilik/Atlı Dayanıklılık standardına uygun ve uygun şekilde emniyete alınmış koruyucu
bir başlık takılması, tüm Atlı Dayanıklılık yarışmalarına katılan herkes için binek halinde iken
zorunludur.
809.2 Bir Atlı Dayanıklılık yarışmasına katılabilmek için topukları 12 mm veya daha uzun olan güvenli biniş
ayakkabıları giyilmesi veya buna alternatif olarak kapalı üzengiler / emniyetli üzengiler kullanılması
zorunludur.
809.3 Tüm CEI yarışmalarında Atlı Dayanıklılık Yarışmasının görüntüsünü bozmayan uygun kıyafetler
giyilmesi beklenmekte ve istenmektedir.
Tüm FEI Yarışmalarında aşağıdaki kıyafetlerin giyilmesi zorunludur:
809.3.1Yarışma öncesi müsabakalarda / Açılış Seremonisinde / Yarışma sonrası müsabakalarda, En İyi
Kondisyon ve Ödül Seremonilerinde yer alan biniciler için,
 Sporcu: Şık Ütülü Takım veya Ferdi sporcu üniformaları.
 Takım Yetkilileri, Seyisler, Yardımcılar: Şık Ütülü Takım veya Ferdi sporcu üniformaları.
 FEI Yetkilileri: Uygun olan durumlarda ceket ve kravat da dahil şık giysiler.
809.3.2 Müsabaka esnasında:
 Sporcu: Uygun biniş kıyafetleri, yakalı gömlek/polo gömleği.
 Takım Yetkilileri, Seyisler, Ekipler: Şık Takım giysileri veya ferdi kıyafetler. Veteriner Kontrol Noktası
alanında şort veya ‘Oyun Sahasında’ sandalet giyilmesine izin verilmez (güvenlik).
809.3.3 3Yetkililer: Şık iş kıyafetleri, şort veya sandalet giyilemez.
Madde 810 – DONANIM VE EKİPMAN
Prensip olarak, donanım konusunda bir kısıtlama yoktur ancak donanım güvenli ve ata uygun
olmalıdır (ayrıca bkz. FEI Veteriner Yönetmeliği). El Martingalı/Fransız Dizgini dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere Atın başının hareketini gereksiz şekilde engelleyen her türde dizgin yasaktır.
810.1 Müsabakanın programında belirtilmiş olduğu üzere, fosforlu giysiler vs. gibi, özel ekipman gerekli
olabilir.
810.2 Kamçı (veya kamçı olarak kullanılan herhangi başka bir donanım) ve Mahmuz yasaktır.
810.3 Cep telefonu ve GPS cihazı kullanımına izin verilir. Tüm diğer iletişim aletlerinin müsabakadan önce
Hakem Heyeti tarafından onaylanması gereklidir.
810.4 Reklamlar için FEI Genel Yönetmeliği geçerlidir.
810.5 Atların kulaklarına hiç bir şey konulamaz veya takılamaz. Atların kulaklarında hiç bir tıkaç veya eklenti
bulunmamalıdır. Atların kulakları tıkanmamalıdır. Kulak tıkaçları yasaktır. Gözlüğe izin verilebilse de
bu gözlükler üzerlerinde değişiklik yapılmasını gerektirmeksizin atın önünü tam olarak görmesine
imkan tanımalı ve veteriner kontrol noktalarında çıkartılmalıdır. Gözlüğün tanımı Atlı Dayanıklılık Bilgi
Notlarında verilecektir.
Madde 811 – KÖTÜ MUAMELE
811.1 Hakem Heyetinin görüşüne göre kötü muamele veya suiistimal olarak açıkça tanımlanabilecek olan
tüm eylemler veya hareketler diskalifiye etmek suretiyle ve GY’de izin verilen şekilde cezalandırılacak
ve ilgili kişi FEI’ye rapor edilecektir.
811.2 Eğer mümkünse, bu tür eylemlerle ilgili raporlara eylemlere şahit olan kişilerin imzaları ve adresleri
eşlik etmelidir. Raporlar en kısa sürede Hakem Heyetine veya Organizasyon Komitesi Sekreterine
verilmelidir.
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Madde 812 – AĞIRLIKLAR
812.1 Tüm Yetişkinler CEI4* Şampiyona yarışmalarında, biniciler için minimum biniş ağırlığı tüm biniş
ekipmanı dahil 75 kg olmalıdır (Madde 812.6).
812.2 Yetişkinler CEI3* yarışmalarında minimum biniş ağırlığı 75 kg’dir ila 70 kg arasında olabilir – ayrıntılar
onaylı yarışma programında açıkça belirtilmiş olmalıdır. Sadece 75 kg’lik bir minimum biniş ağırlığı
olan yarışmalar Madde 816.3.13’te tanımlanmış olan şekliyle yetişkinler Şampiyonası olarak
sınıflandırılabilir.
812.3 Ancak CEI 1* ve 2* yarışmalarında, FEI tarafından önceden onaylanması ve FEI programında açıkça
belirtilmesi kaydıyla, ağırlık veya cinsiyete göre alternatif sınıflandırmalara izin verilebilir.
812.4 Genç Yetişkin ve/veya Genç binici müsabakalarında minimum ağırlık olmayacaktır.
812.5 Minimum ağırlığın gerekli olduğu durumlarda, ağırlık kontrolü starttan önce ve, eğer mümkünse,
finişten sonra yapılmalıdır. Bu kontrol ayrıca yarışma şov esnasında rasgele olarak da yapılabilir.
812.6 Sporcular tartılmalı ve, eğer gerekliyse, (başlık hariç) tüm biniş ekipmanı ile birlikte tartılmalıdır.
Yarışmacı tüm etaplarda her zaman minimum biniş ağırlığına riayet etmelidir. Aksi taktirde diskalifiye
edilir. Bir FEI yetkilisi tarafından talep edilmesi halinde finiş çizgisini geçer geçmez derhal tartılmak
binicinin sorumluluğudur.
812.7 OK tekrar ayarlanabilme kapasitesine sahip güvenilir bir tartı cihazı temin etmelidir.
Madde 813 – SIRALAMA
813.1 Ferdi Yarışmacılar: Bir Atlı Dayanıklılık müsabakasında kazanan, son veteriner muayenesi dahil ancak
bununla sınırlı olmamak üzere tüm protokoller ve gerekleri başarıyla yerine getiren veya bunlara
uyan, ve yarışmayı en kısa sürede tamamlayandır. Müsabaka programında sıralama yöntemi açıkça
tanımlanmalıdır.
813.2 Takımlar: Kazanan takım, takımda en iyi durumdaki üç yarışmacının son sıralaması toplandıktan sonra
en iyi zamana sahip olan takımdır. Beraberlik olması halinde, kazanan takım üçüncü kombinasyonu
en iyi zamanı yapmış olan takımdır. Sıralamaya giren bir takımın 3’ten az üyesinin olması halinde, bu
takım takım sıralamasında yer alamaz.
813.3 At Başı Beraberlik: Yarışmaya beraberce başlamış olan iki veya daha fazla kombinasyonun toplam
süresi aynı olduğunda, bunlar finiş çizgisinden geçişlerine göre sıralanırlar.
813.4 Diskalifiye Olma, Terk Etme veya Bir Sonraki Etaba Katılma Hakkı Kazanamama:
813.4.1 Diskalifiye Olma: Bir Sporcunun işbu Kuralların, FEI Genel Yönetmeliğinin, FEI Veteriner
Yönetmeliğinin veya Programın ihlali nedeniyle Hakem Heyeti tarafından cezalandırılması ve
müsabakadan çıkartılmasıdır.
813.4.2 Bir Sonraki Etaba Katılma Hakkı Kazanamama: Bir Sporcunun veteriner muayenesinden geçememesi,
parkurun tümünü gereken şekilde tamamlayamaması veya başlangıç veya bitiş için tüm zaman
şartlarını yerine getirememesinden dolayı müsabakadan çıkartılmasıdır.
813.4.3 Terk: Bir Sporcunun müsabakadan gönüllü olarak çekilmesidir. Ancak bu eylem sadece yarışmacı o
noktaya kadar tüm etapları doğru şekilde tamamlamışsa; yarışmacı en son etabı zorunlu mola
muayenesi veya veteriner tarafından talep edilen mola muayenesi de dahil olmak üzere ilgili etaptan
sonraki tüm gerekli veteriner muayenelerinden geçmek suretiyle tamamlamışsa; ve Madde 813
uyarınca başka bir sebepten ötürü müsabakadan çıkartılmamışsa gönüllü Terk olarak kabul edilir.
813.5 Yarışma dahilinde herhangi bir noktada gönüllü olarak veya başka bir şekilde yarışmadan çıkan tüm
atlar, yarışmadan çıkmalarını takip eden 30 dakika içerisinde veteriner muayenesine getirilmelidirler.
Eğer at parkur esnasında yarışmadan çıkartılırsa, merkeze döner dönmez veteriner panelinin bir üyesi
tarafından muayene edilmeli ve atın veteriner kayıtları buna göre güncellenmelidir. Buna
uyulmaması halinde Sporcu veya Tescilli Antrenöre Sarı bir Uyarı Kartı erilecek ve At için altmış
günlük zorunlu bir dinlenme süresi uygulanacaktır.
BÖLÜM II ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARININ TANIMI
Madde 814 - ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARININ KATEGORİLERİ
Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
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● CEI (Concours de Raid d’Endurance International),
● CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel
Aşağıda tanımlanmış olan Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları FEI Genel yönetmeliği, Veteriner
yönetmeliği ve işbu kurallar uyarınca gerçekleştirilir. Bunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
814.1 CEI Yarışmaları
814.1.1 Bu yarışmalar FEI Genel yönetmeliği ve FEI Atlı Dayanıklılık Yarışma Talimatına uygun olmalıdır.
814.1.2 Bu yarışmalarda, sadece resmi bir ferdi sıralama olmalıdır.
814.1.3 Bir takım müsabakasının olduğu durumlarda, bu Resmi bir Takım müsabakası olarak kabul edilemez
ve takımın her üyesi otomatik olarak ferdi bir yarışmacı sayılır. Kabul edilebilecek olan takımların
sayısı Organizasyon Komitesinin kararına bağlıdır. Takımlar, hepsi aynı milliyetten olmayabilen, üç ila
beş yarışmacıdan oluşabilir ve ayrıntılar onaylı programda belirtilmiş olmalıdır.
814.1.4 Bu yarışmalar, FEI’nin onayı ve, mesafeler ne olursa olsun söz konusu serinin veya programın CEIO
veya CEI-4 yıldız şartları uyarınca gerçekleştirilmesini talep etme hakkına sahip olan, Teknik
Komiteye danışılmak suretiyle daha geniş ulusal veya FEI onaylı seriler veya programlar ile birlikte
düzenlenebilir.
814.1.5 CEI’ler FEI Takviminde tanımlanır. CEI’ler aşağıdaki şekilde dört farklı yıldız seviyesine ayrılır:
814.1.5.1 4 Yıldız: Bir günde minimum 160 km’lik Yetişkinler Şampiyonaları, 7 Yaşlı Atlar için Genç At
Şampiyonaları – maksimum mesafe 130 km, bir günde minimum 120 km, maksimum 130 km’lik
Genç Yetişkin ve Genç Binici Şampiyonaları. Ancak, Bölge Şampiyonaları için yerel iklim koşulları göz
önünde bulundurularak sadece OK mesafe değişikliği için başvuruda bulunabilir. Veteriner Kontrol
Noktalarında Maksimum Nabız: 20 dakika içerisinde dakikada 64.
814.1.5.2 3 Yıldız: Bir günde 140 – 160 km’lik veya 2 günde 90-100 km’lik, veya 3 gün ya da daha fazlasında
70-80 km’lik tüm yarışmalar. Veteriner Kontrol Noktalarında Maksimum Nabız: 20 dakika içerisinde
dakikada 64.
814.1.5.3 2 Yıldız: Bir günde 120 km ve 139 km arasındaki veya iki günde 70 km ve 89 km’lik tüm yarışmalar.
Veteriner Kontrol Noktalarında Maksimum Nabız: 20 dakika içerisinde dakikada 64.
814.1.5.4 1 Yıldız: (Düşük Seviye Yarışma) Bir günde 80 km ve 119 km arasındaki tüm yarışmalar. Veteriner
Kontrol Noktalarında Maksimum Nabız: 20 dakika içerisinde dakikada 64.
814.1.5.5 Son Muayenede, Maksimum Nabız 30 dakika içerisinde dakikada 64 olmalıdır.
814.1.5.6 FEI tarafından onaylanmış herhangi bir yarışmaya katılabilmek için, tüm Sporcular ve Atların FEI
Genel Yönetmeliği uyarınca FEI tescilinin bulunması gereklidir.
814.1.6 Ağırlık sınıflandırmalarının değiştirilmesi veya müsabakalar dahilinde özel kategoriler veya bölümler
de dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler veya bölgelerde oluşturulmakta olan programlar için
mesafelere bakılmaksızın veya işbu Kurallarda gelecekte meydana gelecek değişiklik ihtiyaçlarının
araştırılması amacıyla, FEI özel yarışma kategorileri yaratabilir ve yetkililer ile katılıma uygunluk için
özel CEI Yıldız sistemi şartları uygulayabilir. Bu durumda, UF’ler ve FEI Veteriner Komitesinden sürekli
olarak bilgi vermeleri talep edilecektir.
814.1.7 FEI, FEI Teknik Komitesi, OK ve ilgili UF’lere danışarak, Dünya Kupası yarışmaları veya finallerinin yanı
sıra ulusal, bölgesel, kıtasal veya dünya yarışması serileri veya birden çok yarışmadan oluşan seriler
için hangi Yıldız sistemi şartlarının uygulanacağına karar verecektir.
814.1.8 Yabancı Veteriner Delegesi, Hakem Heyeti Başkanı ve Teknik Delegeye danışıldıktan sonra Veteriner
Komisyonunun Başkanının görüşleri uyarınca Atlar açısından bir tehlikenin mevcut olduğuna kanaat
getirilmesi halinde, nabız kriterleri yarışma esnasında düşürülebilir.
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814.2 CEIO’lar
814.2.1 CEIO’lar Genel Yönetmelikte ve Atlı Dayanıklılık Yarışma Talimatında belirtilmiş olan şartlar ile
uyumlu olmalıdır.
814.2.2 Bir CEIO’da bir ferdi ve bir de takım sıralaması olmalıdır. Her ülke sadece bir takımla katılabilir.
Takım müsabakasının resmi bir takım müsabakası olarak kabul edilebilmesi için minimum üç takım
olması gereklidir. Her takım aynı milliyetten minimum üç ve maksimum dört yarışmacıdan
oluşmalıdır. En iyi üç sonuç son sıralama için dikkate alınır. Bir takımın üçten az üyesinin sıralamaya
girmesi halinde, madalyaların verilememesine veya derecelerin boş kalmasına bakılmaksızın, bu
takım sıralamaya girmiş bir Takım olarak kabul edilmeyecektir.
814.3 Bölgesel Oyunlar
Bölgesel Oyunlarda Atlı Dayanıklılık Yarışmaları UOK’ye bağlı çeşitli Bölgesel Oyunlar Birlikleri tarafından
belirtilmiş olan şartların yanı sıra işbu Talimat ve FEI GY ile uyumlu olmalıdır.
Madde 815 – KATILIMA UYGUNLUK
815.1 14 yaşından gün almış ve Ulusal Federasyonu tarafından gerekli şekilde izin verilmiş olan herkes,
ferdi bir sporcu veya bir takımın üyesi olarak, tüm Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına (CEI’ler, CEIO’lar ve
Şampiyonalar) katılabilir.
815.2 Atlar:
815.2.1 Atların Başlangıç seviyesi olarak kabul edilebilmesi için en azından 5 yaşında olması gereklidir.
815.2.2 1-Yıldız ila 2-Yıldız CEI’lere yarışmalarına katılabilecek olan atlar en azından 6 yaşında olmalıdır.
815.2.3 3-Yıldız yarışmalarına katılabilecek olan atlar en azından 7 yaşında olmalıdır.
815.2.4 (Minimum yaşın 7 olduğu Genç At Şampiyonaları hariç) 4-Yıldız, CEIO’lar ve Şampiyonalar için atlar
en azından 8 yaşında olmalıdır.
815.2.5 Gebeliklerinin ilerlemiş dönemlerinde olduğu yani 120 günden uzun süredir gebe olduğu açıkça
görülen veya yanlarında tayları olan kısraklar herhangi bir CEI Yarışmasına katılamazlar.
815.2.6 Atların yaşları katılım için uygunluğun göz önünde bulundurulduğu yarışma tarihi itibariyle tayin edilir
ve güvenilir tesciller veya, Pasaportlarda kaydedilmiş olabilen, yazılı veteriner görüşleri ile teyit
edilmelidir. Kuzey yarıküredeki atlar 1 Ocak tarihinde ve Güney yarıküredeki atlar 1 Ağustos tarihinde
doğmuş kabul edilir. Atların doğum günü 1 Ocak olarak kabul edilir.
815.3 Atlar için Zorunlu İstirahat:
815.3.1 Bir CEI yarışmasına veya Ulusal Yarışmalara katılmış olan bir atın, tekrar bir FEI müsabakasına
katılmasına izin verilmeden önce, tanımlanmış olan şekilde zorunlu bir minimum istirahat süresini
tamamlaması gereklidir. (İstirahat süresi izin verilen maksimum biniş süresi ile belirlenen şekilde
yarışın sona erdiği günün gece yarısında başlar ve yayınlanmış olan yarış başlangıç saatinden önceki
günün gece yarısında sonlanır). (Bilgi Notuna bakınız):
Koşulan mesafe start – 40 km
5 gün (sadece terk)
start – 80 km
12 gün
80 -120 km üzeri
19 gün
120 km – 140 km üzeri
26 gün
140km üzeri
33 gün
Acil invazif tedaviyi takiben uzatılmış zorunlu istirahat süreleri için madde 815.3.3 ve 815.3.4’e bakınız.
Uzatılmış istirahat süresi bir atın topallık yürüyüşte düzensizlik sebebiyle Kalifiye olmaması halinde geçerlidir
(bkz. Madde 815.3.2 ve 815.3.3)
Toplam istirahat süresi izin verilen maksimum biniş süresi ile belirlenen şekilde yarışın sona erdiği günün
sonundaki Gece Yarısında (saat 24.00) başlar ve istirahat süresinin son tam gününde aynı saatte sona erer.
Atın bir sonraki yarışının yayınlanmış olan start saati istirahat süresinin sona ermesinden sonraya denk
gelmelidir.
815.3.2 İnvazif tedavi için Uzatılmış İstirahat Süreleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Bir at üzerinde yapılan ve cildin delinmesi veya kesilmesini veya vücuda herhangi bir alet ya da
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yabancı malzemenin sokulmasını gerektiren tüm tedaviler İnvazif Tedavi olarak kabul edilir. (Bu
kuralın istisnaları oral elektrolit veya akupunktur uygulamasıdır). Kalifiye Olamayan bir atta tanısı
konulan ve tedavi edilmeksizin bırakılması halinde Atın iyiliğini riske atacak veya tehdit edecek olan
tüm metabolik rahatsızlıklar İnvazif Tedavi gerektiren rahatsızlıklar olarak kabul edilir. Bir yarışmanın
sonunda tedavi edilen Atları vaka bazında gözden geçirmek ve her vakayı acil İnvazif Tedavi
gerektiren vaka, zorunlu istirahat gerektiren vaka veya zorunlu istirahat gerektirmeyen İzinli Tedavi
olarak sınıflandırmak YVD’nin ve Görevli Veterinerin sorumluluğundadır.
Eğer bir At herhangi on iki aylık bir süre içinde herhangi bir CEI veya Ulusal bir Yarışmada acil invazif
tedavi gerektiren metabolik sebeplerden ötürü Kalifiye Olamazsa, herhangi bir FEI Yarışması veya
Ulusal bir Yarışmaya tekrar katılmadan önce aşağıdaki belirtilmiş olduğu gibi zorunlu bir istirahat
dönemi uygulanmalıdır:
İnvazif Tedavi
1. Vaka
Toplam 60 gün
İnvazif Tedavi
2. Vaka
Toplam 90 gün
2. vaka için uzatılmış istirahat dönemi Atın birbirini takip eden 2 CEI veya Ulusal Yarışmada veya
herhangi 3 aylık bir dönemde iki kez acil invazif tedavi gerektiren metabolik sebeplerden ötürü
Kalifiye Olamaması halinde geçerli olacaktır.
Bir at üzerinde yapılan ve cildin delinmesi veya kesilmesini veya vücuda herhangi bir alet ya da
yabancı malzemenin sokulmasını gerektiren tüm tedaviler İnvazif Tedavi olarak kabul edilir. (Bu
kuralın istisnaları oral elektrolit veya akupunktur uygulamasıdır). Kalifiye Olamayan bir atta tanısı
konulan ve tedavi edilmeksizin bırakılması halinde Atın iyiliğini riske atacak veya tehdit edecek olan
tüm metabolik rahatsızlıklar İnvazif Tedavi gerektiren rahatsızlıklar olarak kabul edilir.
815.3.3 Topallık Düzensiz Yürüyüş için Uzatılmış İstirahat Süreleri
Eğer bir At herhangi on iki aylık bir süre içinde herhangi bir CEI veya Ulusal bir Yarışmada
Topallıktan Düzensiz Yürüyüşten ötürü Kalifiye Olamazsa, başka bir FEI Yarışması veya Ulusal bir
yarışmaya katılmasına izin verilmeden önce Madde 815.3.1’de tanımlanmış olan istirahat süresine
ilaveten aşağıda tanımlanmış olan ilave zorunlu istirahat süresi de uygulanmalıdır:
Topallık Düzensiz Yürüyüş
1. Vaka
İlaveten 14 gün
Topallık Düzensiz Yürüyüş
2. Vaka
İlaveten 21 gün
2. vaka için uzatılmış istirahat dönemi Atın birbirini takip eden 2 CEI veya Ulusal Yarışmada Topallık
Düzensiz Yürüyüş sebebiyle Kalifiye Olmaması halinde geçerli olacaktır.Atın birbirini takip eden 3 CEI
veya Ulusal Yarışmada Topallık Düzensiz Yürüyüş sebebiyle Kalifiye Olmaması halinde aşağıdaki
zorunlu istirahat süresi uygulanacaktır:
Topallık Düzensiz Yürüyüş
3. Vaka
İlaveten 90 gün
Bir Atın bir CEI veya Ulusal bir Yarışmada topallık sebebiyle Kalifiye Olmaması halinde, tekrar bir CEI
veya Ulusal Yarışmaya katılmasına izin verilmeden önce, madde 815.3.1’de tanımlanmış olan
istirahat süresine ilaveten 14 günlük bir ilave zorunlu istirahat süresi uygulanmalıdır.
Bir Atın bir CEI veya Ulusal bir Yarışmada acil invazif tedavi gerektiren metabolik sebeplerle Kalifiye
Olmaması halinde, tekrar bir CEI veya Ulusal Yarışmaya katılmasına izin verilmeden önce 60 günlük
bir zorunlu istirahat süresi uygulanmalıdır.
815.3.4Bir Atın herhangi bir on iki aylık sürede birbirini takip eden iki CEI veya Ulusal Yarışmada topallık
sebebiyle Kalifiye Olmaması halinde, tekrar bir CEI veya Ulusal Yarışmaya katılmasına izin
verilmeden önce, madde 815.3.1’de tanımlanmış olan istirahat süresine ilaveten 21 günlük bir ilave
zorunlu istirahat süresi uygulanmalıdır.
Bir Atın herhangi bir on iki aylık sürede birbirini takip eden iki CEI veya Ulusal Yarışmada veya
herhangi bir 3 aylık dönemde iki kez acil invazif tedavi gerektiren metabolik sebeplerle Kalifiye
Olmaması halinde, tekrar bir CEI veya Ulusal Yarışmaya katılmasına izin verilmeden önce 90 günlük
bir zorunlu istirahat süresi uygulanmalıdır.
815.3.5 Bir Atın herhangi bir on iki aylık sürede birbirini takip eden üç CEI veya Ulusal Yarışmada topallık
sebebiple Kalifiye Olmaması halinde, tekrar bir CEI veya Ulusal Yarışmaya katılmasına izin
verilmeden önce 90 günlük bir zorunlu istirahat süresi uygulanmalıdır.
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815.3.46

815.3.7.5

Bir yarışmanın sonunda tedavi edilen Atları vaka bazında gözden geçirmek ve her vakayı acil
İnvazif Tedavi gerektiren vaka, zorunlu istirahat gerektiren vaka veya zorunlu istirahat
gerektirmeyen İzinli Tedavi olarak sınıflandırmak YVD’nin ve Görevli Veterinerin
sorumluluğundadır.
Eğer bir At herhangi on iki aylık bir süre içinde birbirini takip eden herhangi 4 CEI veya Ulusal
Yarışmada Topallıktan Düzensiz Yürüyüşten ötürü Kalifiye Olamazsa, başka bir FEI Yarışması
veya Ulusal bir yarışmaya katılmasına izin verilmeden önce 6 aylık bir zorunlu istirahat dönemi
uygulanmalı ve At ilk müsabakasından 4 hafta önce bir veteriner kontrolünden geçmelidir.
Eğer bir At 4’ten fazla birbirini takip eden CEI veya Ulusal Yarışmada Topallıktan Düzensiz
Yürüyüşten ötürü Kalifiye Olamazsa, At gelecekte atlı dayanıklılık yarışmalarına girmekten men
edilir. Atlı Dayanıklılık Yarışmalarından men edilir.
FEI FEI Teknik Komitesi ve FEI Veteriner Komitesine danışarak ilave bir program oluşturmaya
karar verebilir.
Bir Atın bir FEI Yarışmasında metabolik sebeplerden ve/veya Ağır Sakatlıktan dolayı elimine
olması halinde her bir Sporcuya Sporcu Ceza Puanı verilir. Penaltı puanları ilk penaltının
tarihinden itibaren on iki aylık bir süre boyunca toplanır. Bundan sonra, her bir ceza puanının yıl
dönümünde söz konusu puan toplamdan düşülür.
100 ceza puanının sonucunda otomatik olarak iki aylık men cezası verilir. Bu men cezasını
takiben puanların toplamı sıfıra indirilir.


Her bir metabolik eliminasyon sonucunda 10 ceza puanı verilir.



Eğer bir At acil invazif tedavi gerektiren metabolik bir sebepden dolayı elimine olursa, ilgili
Sporcuya 25 ceza puanı verilir.



Eğer bir At bir FEI müsabakası esnasında Ağır bir Sakatlık yaşarsa, ilgili Sporcuya 50 80 ceza
puanı verilir.



Eğer bir At (yukarıdaki madde 815.3.1’de belirtilmiş olduğu gibi) zorunlu minimum istirahat
döneminde bir CEI veya Ulusal Yarışmaya katılırsa, sporcuya 100 ceza puanı verilir (Bilgi
Notuna bakınız).
Yukarıda listelenmiş olan cezalara ilaveten başka cezalar da uygulanabilir ve ilgili kural
ihlalleri FEI Mahkemesine sevk edilebilir.
815.3.68 Eğer bir Sporcunun bindiği bir At söz konusu Sporcunun daha önce bindiği bir Atın yaşamış olduğu
Ağır bir Sakatlıktan itibaren 12 ay içerisinde Ağır bir Sakatlık geçirirse, bu Sporcu otomatik olarak altı
ay boyunca men cezası alır.
Ağır sakatlık Veteriner Komisyonunun görüşüne göre Ata derhal ötenazi yapılmasını gerektiren veya sebebi ne
olursa olsun bir Atın Müsabaka esnasında ölümüne katkıda bulunan bir sakatlık olarak tanımlanmaktadır.
Madde
816
–
KALİFİKASYON
PROSEDÜRÜ
VE
YETKİNLİK
BELGESİ
(Lütfen
Geçici
Düzenlemeler
için
Atlı
Dayanıklılık
Bilgi
Notlarına
bakınız)
816.1 Başlangıç Seviyesinde kalifikasyon: UF’ler tarafından belirlenir.
Başlangıç Seviyesi Kalifikasyon uygunluk formu (Atlı Dayanıklılık Kurallarının 2 no.lu Eki) ilgili UF’nin
Sporcu/At için ilk kaydı yapmasından önce FEI online platform üzerinden doldurulmalıdır.
815.3.7.5 FEI FEI Teknik Komitesi ve FEI Veteriner Komitesine danışarak ilave bir program
oluşturmaya karar verebilir.
Bir Atın bir FEI Yarışmasında metabolik sebeplerden ve/veya Ağır Sakatlıktan dolayı elimine olması
halinde her bir Sporcuya Sporcu Ceza Puanı verilir. Penaltı puanları ilk penaltının tarihinden itibaren
on iki aylık bir süre boyunca toplanır. Bundan sonra, her bir ceza puanının yıl dönümünde söz
konusu puan toplamdan düşülür.
100 ceza puanının sonucunda otomatik olarak iki aylık men cezası verilir. Bu men cezasını takiben
puanların toplamı sıfıra indirilir.
 Her bir metabolik eliminasyon sonucunda 10 ceza puanı verilir.
 Eğer bir At acil invazif tedavi gerektiren metabolik bir sebepden dolayı elimine olursa, ilgili
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Sporcuya 25 ceza puanı verilir.


Eğer bir At bir FEI müsabakası esnasında Ağır bir Sakatlık yaşarsa, ilgili Sporcuya 50 80 ceza puanı
verilir.
816.1.1 Atlar ve biniciler, kombinasyon halinde olmasalar da,
816.1.1.1 Mesafeleri 40-79 km arasında olan 2 yarışmayı ve mesafeleri 80-90 km arasında olan 2 yarışmayı
saatte 16 km veya daha düşük hızlarda başarıyla tamamlamış olmalı, veya
816.1.2 Atlar bir FEI müsabakası CEI veya Ulusal Yarışmaya katılmadan hemen önce söz konusu
kalifikasyon safhasının şartlarını 24 aylık bir süreçte ve 12 aydan kısa bir süreçte olmamak üzere
yerine getirmelidir. Eğer açıklama gerekiyorsa lütfen Bilgi Notlarına bakın.
816.1.3 Sporcular bir FEI müsabakasına CEI Yarışmasına katılmadan önce söz konusu kalifikasyon
safhasının şartlarını 24 aylık bir süreçte ve 6 aydan kısa bir süreçte olmamak üzere yerine
getirmelidir.
816.2
CEI Yıldızlı Yarışma Kalifikasyonu: FEI kayıtları ve veri tabanı uyarınca belirlenir ve UF tarafından
onaylanır.
816.2.1 Tüm atlar ve biniciler CEI Yıldızlı yarışmalara katılabilmek için Başlangıç Seviyesi Kalifikasyon
prosedürünü başarıyla tamamlamış olmalıdırlar.
816.2.2 Atlar ve biniciler, çift halinde olmasalar da, 1-Yıldız seviyesindeki yarışmaların başarıyla
tamamlanması ile başlamak suretiyle Yıldız sisteminde ilerlemek için FEI müsabakalarında
başarıyla yarışmalı ve böylece her bir Yıldız kategorisinde Madde 814’te tanımlanmış olan şekilde
yarışarak ilerlemek için kalifiye olmalıdırlar.
816.2.3 Biniciler için Yıldız Sistemi Kalifikasyonu beş yıla kadar sürelidir ve Sporcunun mevcut statüsü veya
eşdeğer Ulusal Yarışma mesafesi için geçerli bir FEI Müsabakasının başarıyla tamamlanması
suretiyle tekrar onaylanır.
816.2.4 Atlar için Yıldız Sistemi Kalifikasyonu 24 aylık bir süre boyunca geçerlidir. Bir atın bu süre içerisinde
kalifiye olduğu bir sonraki seviyede bir yarışmaya katılmaması halinde, ilerlemeden önce tekrar
mevcut seviyesinde kalifiye olması gereklidir.
816.3 4* Şampiyonalar:
Gençler/Genç Yetişkin Biniciler
Atlar:
816.3.1 Atların, bir Yetkinlik Belgesinin istenildiği yarışmanın mesafesine kadar ve bu mesafe dahil
olmaküzere, Başlangıç ve CEI-Yıldız kalifikasyonu için yukarıda belirtilmiş olan kalifikasyon
süreçlerinden geçmiş olması gereklidir.
816.3.2 Atlar en azından 2 CEI 2* yarışması veya daha yüksek seviyede yarışmada başarıyla yarışmış
olmalıdır.
816.3.3 Bu 2 CEI yarışmasından en azından biri 14 kph, 4-Yıldız Şampiyonalarla aynı mesafede, minimum
hızda ve zaman çerçevesinde olmalı ve, hangisi daha önceyse, Şampiyona için ön angajmanların
kapanmasından en çok 24 ay önce ve en geç bu tarihte ve/veya yarışmadan 60 gün önce koşulmuş
olmalıdır. Söz konusu Sporcu Genç veya Genç Yetişkin bir Elit Atlı Dayanıklılık Sporcusu olmadıkça,
At bu yarışmaya ön angajman yaptıran binici ile bir kombinasyon halinde katılmış olmalıdır. Katılan
Sporcu Elit ise Ata herhangi başka bir uygun Genç / Genç Yetişkin bir Sporcu binebilir.
Sporcular:
816.3.4 G/GY elit Sporcu statüsüne sahip olabilmek için, Sporcuların minimum on adet CEI 2* 120 km
Yarışma veya üstünü başarıyla tamamlaması gereklidir. G/GY Elit Sporcu statüsünü koruyabilmek
için, Sporcular her 24 ayda en azından bir adet CEI 120 km veya üstü yarışmayı başarıyla
tamamlamalıdırlar.
816.3.5 FEI Genel Yönetmeliğinde (Cezalar) tanımlanmış olduğu gibi herhangi türde bir men cezası alan
veya FEI Atlar İçin Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaç Yönetmeliği uyarınca bir suç işleyen
Sporcular otomatik olarak elit statülerini kaybeder ve men süresinden sonra veya “hızlı
karar” kesinleştikten sonra başlamak üzere tekrar on adet CEI2* yarışmasını tamamlayarak
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kalifiye olmaları gerekir.
816.3.6 Sporcuların, bir Yetkinlik Belgesinin istenildiği yarışmanın mesafesine kadar ve bu mesafe dahil
olmak üzere, Başlangıç ve CEI-Yıldız kalifikasyonu için yukarıda belirtilmiş olan kalifikasyon
süreçlerinden geçmiş olması gereklidir.
816.3.7 Biniciler en azından 3 CEI 2* yarışması veya daha yüksek seviyede yarışmada başarıyla yarışmış
olmalıdır.
816.3.8 Bu 3 CEI yarışmasından en azından biri 4-Yıldız Şampiyonalarla aynı mesafede, minimum hızda
ve zaman çerçevesinde olmalı ve, hangisi daha önceyse, Şampiyona için ön angajmanların
kapanmasından en çok 24 ay önce ve en geç bu tarihte ve/veya yarışmadan 60 gün önce
koşulmuş olmalıdır. Söz konusu Sporcu Genç veya Genç Yetişkin bir Elit Atlı Dayanıklılık Sporcusu
olmadıkça, At bu yarışmaya ön angajman yaptıran binici ile bir kombinasyon halinde katılmış
olmalıdır.
Kalifikasyonun Kaydı ve Kanıtlanması: Binicinin/Atın aldığı sonuçlar için onaylı kayıtlar gereken
şekilde FEI Veri tabanına/Pasaportlara işlenmek üzere arz edilmelidir. Ancak, kanıtlar konusunda
kesin sorumluluk yine UF’lerin kendilerine aittir.
Yetişkinler:
Atlar:
816.3.9 Atların, bir Yetkinlik Belgesinin istenildiği yarışmanın mesafesine kadar ve bu mesafe dahil olmak
üzere, yukarıda belirtilmiş olan kalifikasyon süreçlerinden geçmiş olması gereklidir.
816.3.10 Atlar en azından 3 CEI 2* yarışması veya daha yüksek seviyede yarışmada başarıyla yarışmış
olmalıdır.
816.3.11 Bu 3 CEI yarışmasından en azından biri 4-Yıldız Şampiyonalarla aynı mesafede, minimum hızda
ve zaman çerçevesinde olmalı ve, hangisi daha uzunsa, Şampiyona için ön angajmanların
kapanmasından en çok 24 ay önce ve en geç bu tarihte ve/veya yarışmadan 60 gün önce
koşulmuş olmalıdır. Söz konusu Sporcu Yetişkin bir Elit Atlı Dayanıklılık Sporcusu olmadıkça, At
bu yarışmaya ön angajman yaptıran binici ile bir kombinasyon halinde katılmış olmalıdır. Katılan
Sporcu Elit ise Ata herhangi başka bir uygun Yetişkin bir Sporcu binebilir.
Sporcular:
816.3.12 Yetişkin elit Sporcu statüsüne sahip olabilmek için, Sporcuların minimum on adet CEI 3* 160 km
Yarışma veya üstünü başarıyla tamamlaması gereklidir. Yetişkin Elit Sporcu statüsünü
koruyabilmek için, Sporcular her 24 ayda en azından bir adet CEI3* 160 km yarışmayı başarıyla
tamamlamalıdırlar.
816.3.13 FEI Genel Yönetmeliğinde (Cezalar) tanımlanmış olduğu gibi herhangi türde bir men cezası alan
veya FEI Atlar İçin Dopingle Mücadele ve Kontrollü İlaç Yönetmeliği uyarınca bir suç işleyen
Sporcular otomatik olarak elit statülerini kaybeder ve men süresinden sonra veya “hızlı karar”
kesinleştikten sonra başlamak üzere tekrar on adet CEI3* yarışmasını tamamlayarak kalifiye
olmaları gerekir.
816.3.14 Sporcuların, bir Yetkinlik Belgesinin istenildiği yarışmanın mesafesine kadar ve bu mesafe dahil
olmak üzere, Başlangıç ve CEI-Yıldız kalifikasyonu için yukarıda belirtilmiş olan kalifikasyon
süreçlerinden geçmiş olması gereklidir.
816.3.15 Sporcular en azından 5 CEI 2* yarışması veya daha yüksek seviyede yarışmada başarıyla yarışmış
olmalıdır.
816.3.16 Bu 5 CEI yarışmasından en azından biri 4-Yıldız Şampiyonalarla aynı mesafede, ağırlıkta ve zaman
çerçevesinde ve minimum 14 kph hızda olmalı ve, hangisi daha önceyse, Şampiyona için ön
angajmanların kapanmasından en çok 24 ay önce ve en geç bu tarihte ve/veya yarışmadan 60
gün önce koşulmuş olmalıdır. Söz konusu Sporcu Yetişkin bir Elit Atlı Dayanıklılık Sporcusu
olmadıkça, At bu yarışmaya ön angajman yaptıran binici ile bir kombinasyon halinde katılmış
olmalıdır.
Kalifikasyonun Kaydı ve Kanıtlanması: Binicinin/Atın aldığı sonuçlar için onaylı kayıtlar gereken
şekilde FEI Veri tabanına/Pasaportlara işlenmek üzere arz edilmelidir. Ancak, kanıtlar konusunda
kesin sorumluluk yine UF’lerin kendilerine aittir.
816.4
Dünya Binicilik Oyunları için kalifikasyon Atlar
816.4.1 Atların bir Yetkinlik Belgesinin istenildiği yarışmanın mesafesine kadar ve bu mesafe dahil olmak
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üzere, Başlangıç ve CEI-Yıldız kalifikasyonu için yukarıda belirtilmiş olan kalifikasyon
süreçlerinden geçmiş olması gereklidir.
816.4.2 Atlar en azından 3 CEI 2* yarışması veya daha yüksek seviyede yarışmayı ve 2 günde 2CEI3* 90
veya 100’ü başarıyla tamamlamış olmalıdır.
816.4.3 Bu 5 CEI yarışmasından en azından biri Dünya Binicilik oyunları Şampiyonası aynı mesafede,
ağırlıkta ve zaman çerçevesinde ve minimum 14 kph hızda olmalı ve, hangisi daha önceyse,
Şampiyona için ön angajmanların kapanmasından en çok 24 ay önce ve en geç bu tarihte
ve/veya yarışmadan 60 gün önce koşulmuş olmalıdır. Söz konusu Sporcu Yetişkin bir Elit Atlı
Dayanıklılık Sporcusu olmadıkça, At bu yarışmaya ön angajman yaptıran binici ile bir
kombinasyon halinde katılmış olmalıdır. Katılan Sporcu Yetişkin bir Elit Atlı Dayanıklılık Sporcusu
ise Ata herhangi başka bir uygun bir Sporcu binebilir.
Sporcular
816.4.4 Sporcuların bir Yetkinlik Belgesinin istenildiği yarışmanın mesafesine kadar ve bu mesafe dahil
olmak üzere, Başlangıç ve CEI-Yıldız kalifikasyonu için yukarıda belirtilmiş olan kalifikasyon
süreçlerinden geçmiş olması gereklidir.
816.4.5 Sporcular en azından 4 CEI 2* yarışması veya daha yüksek seviyede yarışmayı ve 2 günde 2CEI3*
90 veya 100’ü başarıyla tamamlamış olmalıdır.
816.4.6 Bu 6 CEI yarışmasından en azından biri Dünya Binicilik oyunları Şampiyonası aynı mesafede,
ağırlıkta ve zaman çerçevesinde ve minimum 14 kph hızda olmalı ve, hangisi daha önceyse,
Şampiyona için ön angajmanların kapanmasından en çok 24 ay önce ve en geç bu tarihte
ve/veya yarışmadan 60 gün önce koşulmuş olmalıdır. Söz konusu Sporcu Yetişkin bir Elit Atlı
Dayanıklılık Sporcusu olmadıkça, At bu yarışmaya ön angajman yaptıran binici ile bir
kombinasyon halinde katılmış olmalıdır.
SPORCULAR
ATLAR
6 biniş
4 x CEI2* 120 veya üstü
3 x CEI2* 120 veya üstü (3)
5 biniş
2 günde 2 x CEI3* 100 (1)
2 günde 2 x CEI3* 100 (1) (2) (3)
(2) (3) (4)
(4)
(1)
2 günde minimum 14 kph hızla ve şampiyona ile aynı mesafe, ağırlık ve zaman çerçevesinde
yapılan CEI3” 100’lerden biri
(2)
Kalifikasyon binişi kazanma süresi dahilinde yapılmalıdır, %20 GP*
(3)
Kalifikasyon binişi Şampiyonadan önceki 24 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.
(4)
2 CEI3* 100 km ön angajman yapılan at ve sporcu tarafından kombinasyon halinde
tamamlanmalıdır.
GP*: İlk 3 ferdi sporcu ve ilk 3 takım finiş çizgisini geçtikten sonra biniş esasen tamamlanmış olur.
Halen bitirmemiş olan Sporcular bir sonraki Veteriner Kontrol Noktasında yarışı tamamlar.
Madde 817 – DAVETİYELER
817.1 CEI’ler
Ağırlanacak olan yetkililerin ve, ferdi veya resmi olmayan bir takımın üyeleri olarak yarışacak olan,
yarışmacıların sayısı Organizasyon Komitesi tarafından belirlenir. Kabul edilebilecek yarışmacı sayısı
Ulusal Federasyonlara gönderilen resmi davetiyede belirtilir.
817.2 CEIO’lar ve Şampiyonalar ve Dünya Binicilik Oyunları
İlgili Ulusal Federasyonlara gönderilen davetiyelere beş yarışmacı ve yedi at, kendisi yarışmayan bir
Ekip Şefi ve Takım Veterineri olarak bir veteriner hekim dahil edilmelidir.
817.2.1 Dünya Binicilik Oyunları
İlgili Ulusal Federasyonlara gönderilen davetiyelere dört yarışmacı ve dört at, kendisi yarışmayan bir
Ekip Şefi ve Takım Veterineri olarak bir veteriner hekim dahil edilmelidir.
Takım Yarışmasında en kötü skor atılmaz en kötü skor sayılmaz ve yedek kombinasyon Takımda
değilse yarışamaz.
Her UF başına maksimum 3 2 Ferdi Sporcu.
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817.3

Seyisler
Bir CEI, CEIO ve Şampiyonanın Organizasyon Komitesi at başına iki seyisi kabul etmelidir.
817.4 Takımlar ve Ferdi Biniciler
817.4.1 Takımlar: Eğer bir UF yarışmaya üç veya daha fazla kombinasyon ile katılırsa, tüm sonuçlar Takım
sonucunun belirlenmesi için sayılır ve ayrıca Sporcular ferdi sıralama ve ödüller için hak sahibi olur.
Takımın sadece en iyi sonuçları alan üç üyesi Takım sıralaması için dikkate alınır. Ancak aynı
Takımdan Müsabakayı tamamlayan diğer Sporculara da bir takım madalyası verilir.
Aldığı sonuç Takım sıralaması için dikkate alınan herhangi bir kombinasyonun daha sonra FEI
tarafından gerçekleştirilen bir örnek alma işleminde kusurlu bulunması ve bunun sonucunda söz
konusu Sporcunun Yarışma kapsamındaki ferdi sonuçlarının kaybı halinde, tüm takımın sıralaması
geçersiz hale gelir.
Takım sıralamasının bu şekilde kaybı söz konusu takımın diğer üyelerinin ferdi sıralamasını
etkilemez.
817.4.2 Ferdi sporcular: Eğer bir UF yarışmaya 3’ten az kombinasyon ile katılırsa, bu yarışmacılar sadece
ferdi sıralama ve dereceler/ödüller için hak sahibi olur ve Takım olarak kabul edilmezler.
817.4.3 Şampiyonalar için gerekli takımların sayısı ile ilgili olarak, Genel Yönetmeliğin 108.104. Maddesinin
hükümleri geçerlidir.
817.5 Harcamalar ve İmtiyazlar
Dünya ve Kıta Şampiyonalarının Organizasyon komitesi, kurallar uyarınca davet edilecek olan
yarışmacıların, atların, seyislerin ve takım yetkililerinin (Ekip Şefleri ve Veterinerler) seyahat ve
yaşam giderlerini ilk Veteriner Kontrolünden önceki günden itibaren Şampiyonanın sona
ermesinden sonraki güne kadar karşılama sorumluluğunu kabul edebilirler. Bu durum basılan
programda belirtilmelidir.
Dünya Binicilik Oyunlarının Organizasyon komitesi, kurallar uyarınca davet edilecek olan
yarışmacıların, atların, seyislerin ve takım yetkililerinin (Ekip Şefleri ve Veterinerler) seyahat ve
yaşam giderlerini ilk Veteriner Kontrolünden önceki günden itibaren Şampiyonanın sona
ermesinden sonraki güne kadar karşılama sorumluluğunu kabul etmelidir. Bu durum basılan
programda belirtilmelidir.
Madde 818 - ANGAJMANLAR
818.1
Bir yarışmaya angajman yaptırılabilecek olan Atların sayısı program uyarınca olmalıdır.
818.2
Uluslararası bir yarışmaya davet edilen veya ön angajman yaptıran tüm yarışmacıların angajmanları
kendi UF’leri tarafından yaptırılmalıdır. Kendi UF’leri tarafından seçilen tüm yabancı yarışmacılar OK
tarafından kabul edilmelidir. OK’ler başka herhangi angajmanları kabul edemez.
818.3
UF’ler FEI Dünya Şampiyonalarına sadece ilgili Teknik Komite tarafından kararlaştırılmış ve Büro
tarafından onaylanmış koşullar uyarınca kalifiye olmuş sporcuları için angajman yaptırabilirler.
818.4
OK hiçbir şart altında bir FEI Şampiyonasına katılma hakkına sahip olan yarışmacı veya takımların
angajmanlarının sayısını kısıtlayamaz.
818.5
FEI Şampiyonalarının angajmanları aşağıdaki 818.5.1, 818.5.2 ve 818.5.3 no.lu paragraflarda
belirtilmiş olan zorunlu üç etapta yapılmalıdır.
818.5.1 Prensipte angajmanlar en azından Yarışmanın başlaması gereken tarihten sekiz hafta önce OK’nin
eline ulaşmış olmalıdır. Prensipte angajman bir UF’nin Yarışmaya yarışmacı gönderme konusunda
kesin bir niyetinin olduğu manasına gelir. Bu angajmanda federasyonun niyetinin sadece ferdi
sporcular mı, sadece bir takım mı yoksa bir takım ve ferdi sporcular mı göndermek olduğu
belirtilmelidir.
818.5.2 Ön angajmanlar Yarışmadan en azından dört hafta önce OK’nin eline ulaşmalı, bu angajmanlar
aralarından Kesin angajmanların ve yedeklerin seçileceği yarışmacıların ve Atların isimlerinin bir
listesini içermeli, ve UF’nin göndermeyi planladığı yarışmacı ve At sayısı belirtilmelidir. Ön
angajman yaptırılan yarışmacı ve At sayısı Programda davet edilen sayının iki katından fazla
olmamalıdır. Ön angajmanlar gönderildikten sonra, UF’ler daha az sayıda yarışmacı ve/veya At
gönderebilseler de asla ön angajman sayısından fazla yarışmacı/At gönderemezler. Ön angajman

21

yaptırdıktan sonra temsil edilmeyen ve mazeretleri OK tarafından kabul edilmeyen UF’ler,
mazeretlerinin FEI Mahkemesi tarafından görüşülmesi amacıyla, OK tarafından Genel Sekretere
rapor edilir.
818.5.3 Kesin angajmanlar en geç Yarışmanın başlangıcından dört gün öncesinde OK’nin eline ulaşmış
olmalıdır. Bunlar Yarışmaya gelecek olan ve kesin seçilmiş yarışmacı ve Atları temsil eder. Kesin
Angajmanlar listedeki sayıyı aşamaz ve Ön Angajmanlardaki isim listesinden seçilmelidir. Kesin
Angajmanlar gönderildikten sonra, At ve/veya yarışmacılar üzerindeki değişiklikler sadece OK’nin
açık izni ile yapılabilir.
818.6
Atlar için angajman formlarında atın ismi/isimleri, cinsi, cinsiyeti, yaşı, donu, doğum yeri, mevcut
milliyeti ve pasaport numarası ile, eğer geçerliyse, kalifikasyonları yer almalıdır.
818.7
Bir UF’nin Ön Angajmanda belirtilmiş olandan fazla sayıda yarışmacı ve/veya At göndermesi
halinde, OK bunlara konaklama sağlamakla veya Yarışmaya katılmalarına izin vermekle yükümlü
değildir.
818.8
Bir Yarışmada, bir yarışmacı Atlarından birini veya tümünü bir Müsabakadan çekebilse de OK ve
Hakem Heyetinin onayı olmaksızın Müsabakaya daha önce angajman yapılmamış bir atı listeye
ekleyemez.
818.9
Bir takım için ön angajman yaptıran ve bir takım gönderemeyen bir UF’nin OK’yi derhal
bilgilendirmesi gereklidir.
818.10 UF’leri tarafından herhangi bir Yarışma için kesin angajmanları yapılan ve geçerli bir mazeret
olmaksızın bu Yarışmaya katılmayan takımlar veya ferdi biniciler Yabancı Hakem / Teknik Delege
tarafından FEI Mahkemesinde değerlendirilmek üzere Genel Sekretere rapor edilir. Aynı zamanda
düzenlenen bir başka Yarışmaya katılmak bir Yarışmaya katılmamak için geçerli bir mazeret teşkil
etmez.
818.11 Bir UF aynı yarışmacı/At kombinasyonu için birden fazla OK’ye kesin angajman yaptıramaz ve aksi
taktirde söz konusu yarışmacı/At kombinasyonu nihayetinde katıldıkları Yarışmadan diskalifiye
edilerek cezalandırılır.
818.12 Kesin angajman tarihinden sonra Yarışmadan çekilenler veya Yarışmaya katılmayanlar, bu geç
çekilme veya katılmamanın sonucunda OK’nin yaşadığı mali kayıplar (yani ahır ve otel Masrafları)
için tazmin etmekle yükümlüdür.
818.13 Hiçbir yarışmacı hiçbir Atlı Dayanıklılık yarışmasına birden fazla atla katılamaz.
818.14 Şampiyonalarda Organizasyon Komitesi tarafından izin verilen sayıda yedek at Yarışmaya
getirilebilir. Ancak, tüm yedek atlar Ön Angajman listesinde bulunmalıdır.
Madde 819 – KATILIMCILARIN İLANI
CEI 1*, 2*, 3*
819.1
Sporcuların her biri, OK’nin (FEI tarafından onaylanan programda açıkça belirtilmesi gereken) bu
Atlar için konaklama sağlayabilme kapasitesine göre, Müsabakaya birer yedek At getirebilir. Bu
yedek Atların angajmanı Sporcunun adı altında uygun şekilde yapılmalı ve OK tarafından
belirlenecek ikinci bir angajman ücreti Sporcu tarafından ödenmelidir.
819.1.1 Sporcular kendi adına angajmanı yapılmış olan her iki Atı da ilk Veteriner Kontrolünden geçirebilir.
Bir Atın bir Müsabakaya birden fazla Sporcu tarafından angajman yaptırılması halinde sadece bir
kez kontrolden geçmesi yeterlidir.
819.1.2 Hemen Atlarının veteriner kontrolünden geçmesini takiben, tüm Sporcular kendi adlarına angajman
yapılmış olan Atlardan hangisi ile yarışacaklarını Hakem Heyetine deklare etmelidirler.
819.1.3 Tüm Sporcular Sporcunun Yarışma günündeki yokluğu esnasında kullanılmayan yedek Atın uygun
şekilde gözetiminin, bakımının ve beslenmesinin sağlanmasından sorumludur.
819.2
CEIO ve ŞAMPİYONALAR
Her bir UF, OK’nin bu Atlar için konaklama sağlayabilme kapasitesine bağlı olarak, Kesin Angajman
listesinden programda belirtilmiş olan maksimum sayıya kadar At gönderebilir.
819.2.1 Ekip Şefleri, Yarışmaya kesin olarak katılacak ve resmi angajman formlarında ismi bulunanlar
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arasından seçilmiş olan yarışmacıların ve onlara tahsis edilmiş olan Atların isimlerini Organizatörün
Sekreterliğine yazılı olarak bildirir. Katılımcıların Ekip Şefi veya temsilcisi tarafından ilanı, Hakem
Heyeti Başkanının daha önceden ilan edilen kararı doğrultusunda, ilk veteriner kontrolünden
itibaren bir ila üç saat içerisinde yapılır.
819.2.2 Her bir Ekip Şefi ve/veya Sorumlu Kişi Yarışma gününde kullanılmayan/yedek Atların uygun şekilde
gözetiminin, bakımının ve beslenmesinin sağlanmasından sorumludur
819.3
Değişiklikler (CEI 1*, 2*, 3*, CEIO ve ŞAMPİYONALAR)
819.3.1 Kesin angajmanlardan sonra yapılan değişiklikler: Kesin Angajmanlar gönderildikten sonra, atlar
ve/veya binicilerin (varsa) kendi ülkelerinin Ön Angajman listesinde bulunan biniciler ve/veya atlarla
değiştirilmesi işlemi sadece binicinin UF’si ve OK’nin, makul olmayan bir sebeple vermekten
kaçınamayacağı, yazılı izni ile yapılabilir. Başka bir binicinin/atın yerini alan tüm biniciler/atlar
Madde 816.3 uyarınca doğru şekilde kalifiye olmuş olmalıdır.
819.3.2 Kaza veya Hastalık halinde yapılan değişiklikler: Bir yarışmacının veya bir atın katılımcıların
ilanından sonra ve müsabakanın başlangıcından önce kaza geçirmesi veya hastalanması ve söz
konusu kazanın veya hastalığın ilgili yarışmacının veya atın müsabakaya katılmasını
imkansızlaştırması halinde, müsabakanın başlangıcından 2 saat öncesine kadar değişiklikler
yapılabilir. Aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir: 1) binici için resmi olarak tanınan bir doktor ve
at için bir veteriner hekim/Takım Veterineri tarafından verilen bir sertifika, ve 2) Hakem Heyeti
Başkanının izni.
819.3.3 Bir yarışmacı veya attan herhangi biri ya da ikisinin yerine sadece takım üyesi veya ferdi sporcu
olarak angajmanları yapılmış ve atları ilk Veteriner Kontrolünden başarıyla geçmiş olan bir başka
yarışmacı veya at veya bir yarışmacı/at kombinasyonu yarışabilir.
819.3.4 Tüm Şampiyonalarda veya tüm diğer CEI 4-Yıldız Yarışmalarında atlar sadece binicinin Ulusal
Federasyonu tarafından söz konusu Ulusal Federasyonun Ön Angajman listesinde bulunan ve
Madde 818 uyarınca kalifiye olmuş atlarla değiştirilebilir.
Bölüm III VETERİNER KONTROLLERİ, MUAYENELER, DOPİNG KONTROLÜ
Madde 820 – VETERİNER KONTROLÜ
820.1
Veteriner Komisyonu atların güvenliği ile ilgili tüm konularda mutlak kontrol sahibidir.
820.2
FEI Veteriner Yönetmeliği tüm Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları için geçerlidir.
820.3
İşbu Talimatta şart koşulmuş olan kontroller ve muayeneler serisi müsabakadaki atların sağlığı,
güvenliği ve iyiliği göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
820.4
Hakem Heyetinin resmi veterinerlerin tavsiyesi ile aldığı kararlar kesindir ve bunlara karşı temyiz
başvurusu yapılamaz. Ancak, Hakem Heyeti her durumda atların elenmesinin sebeplerini
belirtmekle yükümlüdür.
820.5
Angajmanı yapılmış olan bir atın ilk kontrol ve son kontrol arasındaki sürede herhangi bir sebepten
dolayı ölmesi halinde, Yabancı Veteriner Delegesi Yarışmanın yapılmakta olduğu ülkenin Ulusal
Federasyonuna koşullar hakkında bir rapor yazmakla yükümlü olan Hakem Heyetine yardımcı
olacaktır. Bu rapor koşulların gözden geçirilmesi amacıyla FEI Veteriner Komitesine sunulur.
820.6
Yarışmaya katılmış olan bir atın bir Şampiyona yarışmasını takip eden belirli bir süre (bkz. FEI
Veteriner Yönetmeliği) içerisinde herhangi bir sebepten dolayı ölmesi halinde, atın UF’si bu konuda
yazılı bir rapor hazırlayarak koşulların gözden geçirilmesi amacıyla FEI Veteriner Komitesine sunar.
820.7
Sadece atları tüm kontrolleri ve muayeneleri geçen yarışmacılar son sıralama listesinde yer
alabilirler.
820.8
Tüm FEI Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında bir Ata ait detaylar, en yakın Veteriner Kontrol Noktası
cinsinden tamamlanmış olan mesafe, atın sıralamaya girmemiş olmasının sebepleri (metabolik,
topallık düzensiz yürüyüş veya her ikisi), yarışma yerinde uygulanan tedaviler, hastaneye yatırılma,
zorunlu istirahat süreleri ve veteriner komisyonu tarafından atın gelecekteki müsabakalarda sağlık
ve iyiliğinin korunması için gerekli görülen tüm diğer yorumlar ya Atın pasaportuna ya da Ulusal
Federasyonun Kütüğüne kaydedilmelidir. Sadece Veteriner Delegesi, Hakem Heyeti ve Temyiz
Heyeti Başkanı bu kütüğe bilgi kaydedebilir.
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820.9

Muayene ve kontrollerde gereken ilgili bilgiler her kombinasyon için düzenlenen özel bir veteriner
formuna kaydedilir ve, prensip olarak, takip eden tüm kontroller ve muayenelerde hazır
bulundurulur. Bu kayıtlar elektronik olarak (yedekleri ile birlikte) veya kağıt üzerinde hazırlanır.
Yarışmacılar atları ile ilgili kayıtları hemen kontrol veya muayeneyi takiben görebilir ve
kopyalayabilir. Veteriner kartları Organizasyon Komitesi tarafından muhafaza edilebilir. Acil invazif
tedavi gören atlarla ilgili Veteriner Kartları Yarışmanın Yabancı Veteriner Delegesi tarafından
uygulanan tedaviye ait detaylı bilgi ile birlikte FEI’ye gönderilmelidir.
820.10 Veteriner Kontrol Noktasına geliş zamanı kaydedilmeli ve at işbu Talimatlar uyarınca ve programda
teyit edilen belirli zaman içerisinde muayene amacıyla Veteriner Komisyonunun karşısına
gelmelidir.
Zorunlu molalar, yarışmacıların/seyislerin atın veteriner muayenesinden geçmeye hazır olduğuna
karar verdiklerinde girdikleri ve muayene alanı bulunan bir Veteriner Kontrol Noktası oluşturmak
suretiyle gerçekleştirilir. Biniciler/seyisler muayene alanına girdiklerinde, Atla birlikte doğrudan
doğruya ve sürekli olarak ileri hareket gösteren makul bir hızda belirlenmiş olan veterinere doğru
gitmelidirler. Muayene alanında bir ata üçten fazla kişi eşlik edemez ve bu sayı Programla veya
Hakem Heyetinin daha önceden ilan edilen kararıyla daha da aza indirilebilir. Ayrıca, Şampiyonalar
ve CEIO’larda, Takım Veterineri ve Ekip Şefi Müsabaka esnasında Veteriner Kontrol Noktasına giriş
iznine sahiptir ve burada bulunduğunu Hakem Heyeti Başkanına rapor etmelidir.
820.11 Bu esnada, at Veteriner Komisyonunun kararıyla birden fazla kez muayene edilebilir. Ancak,
programda belirtilmiş olan belirli süre tamamlanmadan önce at üç kritere bağlı olarak belirlenen
şekilde devam etmeye uygun olduğunu göstermelidir. Bu kriterler kalp hızının düşmesi, metabolik
stabilite ve yürüyüşlerdir.
820.12 Kalp hızının düşmesi, metabolik stabilite ve sağlamlık için yapılan muayeneler aynı zamanda
gerçekleştirilmeli ve at yarışmanın Yıldız seviyesi için minimum şartları yerine getirmelidir. Eğer
muayenelerin yapılması ile ilgili bir değişiklik yapılırsa, bu durum müsabakadan önce Hakem Heyeti
tarafından ilan edilmeli veya Programda belirtilmelidir.
820.13 Bir at kalp hızı kontrolünden başarıyla geçtikten sonra, atın Veteriner Komisyonunun önüne
gelmesi ile başlayan süreli molası belirtilen süre boyunca devam eder. Süreli mola esnasında, ata
süratli yaptırılması da dahil olmak üzere, muayenenin diğer kısımları gerçekleştirilir.
820.14 Teknik Delege veya Hakem Heyeti Veteriner Komisyonu ile birlikte aşırı hava koşulları veya diğer
istisnai şartlar dolayısıyla süreli molalarda değişiklik yapmaya karar verebilir. Değişiklikler ilgili
etabın başlangıcından önce tüm yarışmacılara ve/veya Ekip Şeflerine duyurulmalıdır.
820.15 Organizasyon Komitesi, Teknik Delege, Veteriner Komisyonu Başkanı, Yabancı Veteriner Delegesi
ve Hakem Heyeti Başkanının, atların cerrahi imkanları bulunan bir at hastanesine gönderilmesi için
gerekli düzenlemeler de dahil olmak üzere, uygun bakım ve veteriner tedavisi kontrollerini temin
etmesi gereklidir. CEI 4 Yıldız yarışmalar ve Şampiyonalar için, yarışma yerinde triyaj ve acil durum
tedavi imkanları sağlanmalıdır. Bu tür düzenlemeler Programda açıkça belirtilmeli ve İlk
Muayeneden önce Teknik Delege tarafından onaylanmalıdır. İlk Muayeneyi takiben, Veteriner
Komisyonu Başkanı ve Yabancı Veteriner Delegesi Hakem Heyetine danışarak veteriner komisyonu
üyelerinin yerleşimi veya tedavi/bakım alanında yardım için bulunmaları da dahil olmak üzere
tedavi düzenlemelerinde değişiklikler yapılmasını önerebilir. Bu düzenlemelerde tedavi
veterineri/veterinerleri belirtilmeli ve tedavi grubunda söz konusu coğrafi alanda veteriner
hekimlik yapma ruhsatına sahip bir veteriner de bulunmalıdır.
Madde 821 – ATLARIN VETERİNER KONTROLLERİ VE MUAYENELERİ
821.1
Veteriner Muayenesi
821.1.1 İlk muayene atların Yarışma ahırlarına gelmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede ve
kesinlikle atlar kendilerine tahsis edilen ahırlara gönderilmeden önce yapılmalıdır.
821.1.2 Bu muayene Hakem Heyeti tarafından tayin edilmiş resmi bir veteriner ve, eğer böyle bir kişi
yoksa, ev sahibi ülkenin bir Veteriner Hekimi tarafından gerçekleştirilmelidir. Hakem Heyeti
Başkanı ve Yabancı Veteriner Delegesi mümkünse hazır bulunmalıdır.
821.1.3 Burada amaç öncelikle atların kimliklerinin (pasaportlar, tescil belgeleri vs.) belirlenmesi ve daha
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sonra atın genel sağlığının ve özellikle herhangi bulaşıcı rahatsızlıkların tespit edilmelidir. Şüpheli
vakalar gelir gelmez ve her durumda ilk muayeneden bir saat öncesine kadar Yabancı Teknik
Delege veya Hakem Heyetine rapor edilmelidir.
CEI’lerde bu muayeneler ilk kontrol ile birlikte yapılabilir.
CEIO’lar ve Şampiyonalarda, bu muayeneler riskli bulunan atların ve bunlarla seyahat eden atların
sağlıkla ilgili sorular veya endişeler giderilene dek karantinaya alınmasına imkan sağlamak amacıyla
ayrıca ve yeterince önceden yapılmalıdır. Bu aynı zamanda OK’nin bu amaçla yeterli karantina
imkanları sağlaması gerektiği manasına da gelmektedir.
Veteriner Kontrolleri: Nabzın Tekrar Kontrolü; Talep Edilen Tekrar Kontrol; Zorunlu Tekrar
Kontrol; Son Kontrol
İlk Kontrol: Prensip olarak bu kontrol müsabakanın başlangıcından önceki gün Veteriner Komisyonu
ve Hakem Heyeti tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu kontrol aşağıda belirtilmiş olan kontroller için
standartlar uyarınca yapılır ve aşağıdakileri içerir: Kalp hızı, Solunum Sistemi, Genel Durum,
Yürüyüşlerin Değerlendirilmesi, Ağrılar, Kesikler, Yaralar, Hareket Kabiliyeti ve zaman zaman
Veteriner Kartına eklenebilecek diğer konular ve maddeler.
Genel Olarak Kontroller: Tüm Kontroller arasında Veterinerlerin bir atı değerlendirme
sorumlulukları arasında bir fark yoktur. Atların hem metabolik ve hem de yürüyüşleri açısından
yarışmaya devam etmeye uygunluklarının değerlendirilmesi için aynı standartlar geçerlidir.
Kalp Hızı Değerlendirme Protokolü
Tüm kalp hızı değerlendirmeleri FEI Veteriner komisyonunun bir üyesi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Stetoskop:
1. Kalp hızı kontrol esnasında incelenecek ve kaydedilecek olan ilk parametredir. Atın kendini
toplamasının ve devam etmeye uygun olup olmadığının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi
için temel bir kriterdir.
2. Kalp hızının doğru bir şekilde kaydedilmesi için elden gelen tüm çabalar gösterilmelidir. Eğer
kalp hızı ölçümü Atın muayenesi imkansız veya hatalı bir hale getiren hareketleri veya heyecanı
yüzünden engelleniyorsa, muayene durdurulmalı ve At sakinleştiği zaman tekrar başlatılmalıdır.
3. Kontrolden geçebilmek için maksimum kalp hızı 64 bpm veya programda belirtildiği gibidir.
Stetoskop Muayenesi
1. At muayeneye getirildiğinde, stetoskop göğüs duvarının sol yanına, yaklaşık dirsek seviyesinde
uygulanır.
2. Muayeneyi yapan kişi kalbin dinlenmesi için en iyi konumu, yani kalp seslerinin açıkça
duyulabildiği noktayı, bulmalıdır.
3. Ölçümün yapılması için bir kronometre kullanılmalıdır.
4. Kronometre kalp sesi duyulduğunda başlatılır ve sayım bir sonraki kalp atışında başlar.
Kronometre sayımın 16 veya daha az olması halinde 15 saniyede veya sayımın 32 veya daha az
olması halinde 30 saniyede durdurulabilir. Her iki durumda da kalp hızı 64 bpm veya daha az
olarak kaydedilebilir. Daha sonra muayene tamamlanabilir.
5. Eğer kalp hızı sırasıyla 15 veya 30 saniyede 16 veya 32’den yüksekse veya duyulan kalp atışı
düzensizse, duyması güçse ya da hırıltı duyuluyorsa, sayıma bir dakika boyunca devam
edilmelidir. At tekrar muayeneden geçirilebilir veya bir sonraki etap için kalifiye edilmeyebilir.
6. Kalp Toparlanma Endeksi her kontrolde kaydedilir ve atın metabolik değerlendirmesinin bir
parçası olarak kalp hızının ölçülmesi ve kaydedilmesini kapsar. Kalp hızı kaydedildikten sonra
kronometre tekrar başlatılır ve atın yürüyüşünün değerlendirilmesi amacıyla 80 m (40 m ileri ve
40 m geri) süratli yapması için bir dakika süre tanınır. Bu dakikanın sonunda ikinci bir kalp hızı
kaydedilir. Birinci ve ikinci kalp hızları arasındaki fark Kalp Toparlanma İndeksidir. Kontrolün
başlangıcında ve atın yürüyüş değerlendirmesi amacıyla 40 metrelik bir süratliyi
tamamlamasından bir dakika sonra. Başlangıçtaki kalp hızı kaydı (yukarıda tanımlanmış olduğu
gibi) bir stetoskop veya Onaylı bir Elektronik Kalp Hızı Sistemi kullanılarak yapılabilir.
7. CRI’nin ikinci kalp hızı kaydı bir stetoskop ile yapılmalıdır. Bu muayenede kalp hızı bir dakikaya

kadar kaydedilir ve kardiyak döngü atın devam etmeye uygun olmadığını gösterebilen patolojik
belirtiler açısından incelenir.
FEI Tarafından Onaylı Elektronik Kalp Hızı Takip Sistemleri:
1. Kalp hızı kontrol esnasında incelenecek ve kaydedilecek olan ilk parametredir. Atın kendini
toplamasının ve devam etmeye uygun olup olmadığının doğru bir şekilde
değerlendirilebilmesi için temel bir kriterdir.
2. Kalp hızının doğru bir şekilde kaydedilmesi için elden gelen tüm çabalar gösterilmelidir. Eğer
kalp hızı ölçümü Atın muayenesi imkansız veya hatalı bir hale getiren hareketleri veya
heyecanı yüzünden engelleniyorsa, muayene durdurulmalı ve At sakinleştiği zaman tekrar
başlatılmalıdır.
3. Kontrolden geçebilmek için maksimum kalp hızı 64 bpm veya programda belirtildiği gibidir.
1. At muayeneye getirildiğinde, elektronik Kalp Hızı okuyucu göğüs duvarının sol yanına, yaklaşık
dirsek seviyesinde uygulanır.
2. Muayeneyi yapan kişi kalp hızının kaydedilmesi için en iyi konumu bulmalıdır.
3. Okuyucu çalıştırılır ve değerlendirme başlar. Sistem 15 saniyede, 30 saniyede, 45 saniyede ve
60 saniyede bir değerlendirme yapmalıdır. Her değerlendirmede, kalp hızının Programda
belirtildiği gibi 64 bpm veya daha düşük olması halinde değerlendirme durdurulabilir ve alınan
değer kaydedilir..
4. Eğer kalp hızı sırasıyla 15 saniyede 16’dan, 30 saniyede 32’den ve 60 saniyede 64’ten yüksekse
At kontrolden geçemez ve kalp hızının nabzın tekrar kontrolünde 64’ten yüksek olması
halinde Kalifiye olamaz.
5. 821.2.4 Yüksek kalp hızının doğrulanması amacıyla yukarıdaki protokol takip edilmeli ve
derhal yapılması gereken ikinci değerlendirme ikinci bir kalp hızı okuyucusu kullanılarak
gerçekleştirilmelidir. Eğer kalp hızı kriterlere uygun değilse atın başarısız olduğu derhal
doğrulanır.
6. 821.2.2 Genel Olarak Kontroller: Tüm Kontroller arasında Veterinerlerin bir atı
değerlendirme sorumlulukları arasında bir fark yoktur. Atların hem metabolik ve hem de
yürüyüşleri açısından yarışmaya devam etmeye uygunluklarının değerlendirilmesi için aynı
standartlar geçerlidir.
7. 821.2.5 Kontrol Kuralları: Kontrol alanlarında, yoğun müsabaka stresi altındaki biniciler ve
atlar düşünülerek, nezaketen sessiz olunmalıdır. Hakem Heyeti ve Komiserler bu kuralın
uygulanmasından sorumludur. Aynı zamanda, biniciler ve ekipleri veya at sahipleri veya
Takım Kadrosu da burada olanların doğasına, kontrole ve atların stresli fiziksel koşullar
altında yarışmaya devam edebilmesi için sağlık ve kondisyonlarının değerlendirilmesine saygı
göstermelidir. Bunun sonucunda, atların veterinerlere adil bir şekilde gösterilmesinin
geciktirilmesi veya buna müdahale edilmesi laubaliliğe hiçbir şekilde tolerans gösterilmez. FEI
Teknik Komitesi zaman zaman özel olarak yasaklanan ve diskalifiye edilmeyi veya başka
cezaları gerektiren davranışların bir listesini yapabilir. Ancak, bu liste geniş kapsamlı değildir
ve Hakem Heyeti ile Komiserlerin takdiri esas olarak alınır (Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarına
bakınız)
8. 821.2.6 Zorunlu Tekrar Kontroller: Veteriner Komisyonu, Hakem Heyetine danışarak, hangi
Veteriner Kontrol Noktalarında atların ilgili yarışmacının söz konusu Veteriner Kontrol
Noktasından çıkmasının planlanmış olduğu saatten 15 dakika kadar öncesine kadar zorunlu
bir mola kontrolünden geçmesinin istenileceğini belirler.
9. 821.2.7 Talep Edilen Tekrar Kontroller: Muayeneyi yapan veteriner, at muayeden geçtikten
sonra atın sağlığı konusunda endişeleri olması halinde, bir yarışmacıdan atını bekleme
süresinde ve çıkıştan 15 dakika öncesinde tekrar muayene için kendisine getirmesini talep
edebilir. Bu kuralın amacı ata yarışmaya devam etme fırsatı verilmesidir.
10. 821.2.8 Veteriner Kontrol Noktasında Kontrol: Her etabın sonunda atın ilk zorunlu kontrolü.
11. 821.2.9 Kalp Hızının Tekrar Kontrolü: Eğer Veteriner Kontrol Noktasındaki kontrol esnasında
atın kalp hızı söz konusu kontrol için tanımlanmış olan parametrelerden daha yüksekse, at
yukarıda tanımlanmış olduğu gibi belirli süre dahilinde veterinere tekrar gösterilebilir.
12. 821.2.10 Kalp Hızları: Kalp hızları anormal derecede yüksek veya programda belirtilmiş ya da
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Veteriner Komisyonunun tavsiyesi ile Hakem Heyeti tarafından değiştirilmiş olan
parametrelerin üzerinde olan atların müsabakaya devam etmesine izin verilmez ve bu atlar
bir sonraki etaba katılmak için kalifiye olmamış kabul edilir. Tüm anormal kalp sesleri
kaydedilmelidir. Bir Atın kalp hızından dolayı bir sonraki etap için kalifiye olmaması için ikinci
bir Veteriner Atın kalp hızının programda belirtilmiş olan parametrenin üstünde olduğunu
derhal doğrulamalıdır.
13. 821.2.11 Solunum Sistemi: Solunum hızı veya karakterindeki, Veteriner Komisyonu
tarafından atın güvenliğini tehlikeye atabileceği düşünülen, tüm anormallikler atın bir sonraki
etap için kalifiye olamamasına neden olur.
14. 821.2.12 Genel Durum ve Metabolik Statü: Genel olarak kötü durumda veya vücut
sıcaklıkları anormal yüksek olan atlar bir sonraki etap için kalifiye olamaz.
15. Metabolik Statü: Metabolik Statü muköz membranlar, kılcal yenilenme süresi, hidrasyon,
bağırsak aktivitesi, tavırlar ve kalp toparlanma endeksi dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere) Atın devam etmeye uygun olduğunu gösteren parametrelerin incelenmesi ve
kaydedilmesi suretiyle değerlendirilir.
Bir Atın Metabolik statü, yumuşak doku yaralanması veya diğer sebeplerden dolayı bir sonraki
etaba Kalifiye olamaması için, evet veya hayır kararını bireysel gizli oylarla belirleyecek olan, üç
Veterinerden oluşan bir panelin inceleme yapması ve oylarını doğrudan doğruya Hakem
Heyetinin bir üyesine bildirmesi gereklidir.
821.2.13 Yürüyüşlerde Düzensizlik Yürüyüş Düzensizlikleri: İlk veya son kontrolde veya parkur esnasındaki
tüm kontrollerde, yürüyüşlerinde süratlide veya eşdeğer bir kararda istikrarlı şekilde
gözlemlenebilen; atın önceden fleksiyon veya derin palpasyon yapmaksızın başı serbest
bırakılarak düz bir yolda ileri ve geri süratli yürütülmesiyle gözlemlenebilen; ata acı verdiği veya
atın güvenli bir şekilde atletik olarak performans gösterme kabiliyetini tehlikeye soktuğu görülen
bir düzensizlik olan tüm atlar müsabakadan elenir ve bir sonraki etap için kalifiye olamaz.
821.2.13.1 Kontrol düz ve sert bir zeminde yapılmalıdır.
821.2.13.2 Eğer, ata bir kez süratli yaptırıldıktan sonra, gözlemde bulunan Veteriner atın yarışmaya devam
etmek için uygunluğu açısından şüpheye düşerse, ata üç veterinerlik bir panelin önünde tekrar
süratli yaptırılır. Veteriner panelinin revizyonu, gizli bireysel oylarla atın geçip geçmeyeceğine
karar veren ve oylarını doğrudan doğruya Hakem Heyetinin bir üyesine ileten, üç veterinerin
gözlemi ile gerçekleştirilmelidir.
821.2.13.3 Üç veterinerden herhangi biri istemesi halinde oylamadan önce ata tekrar süratli yaptırılmasını
isteyerek ata ve yarışmacıya bir fırsat daha tanıyabilir. Bu talep oradan bulunan Hakem Heyeti
üyesine iletilir. Bu kişi de ata tekrar süratli yaptırılmasını ister. Üç veterinerin bağımsız ve
tartışmasız olarak aldığı son çoğunluk oyu kesindir.
821.2.13.4 Ancak, eğer panel (biri ilk veteriner ve ikisi de panel tarafından gerçekleştirilen) üç teşebbüsten
sonra ister atın veterinerlere gösterilmemesi veya ister herhangi bir veterinerlik kriteri dolayısıyla
atın devam edecek durumda olup olmadığı konusunda hala kararsız ise, at elenir.
821.2.13.5 Bir atın yürüyüşleri ile ilgili tüm olağandışı özellikler, atın elenmesini gerektirse de gerektirmese
de, atın veteriner kartı üzerinde not edilmelidir.
821.2.14 Ağrı, Kesikler ve Yaralar: Kolan ve eyer yaraları da dahil olmak üzere, ağızda, bacaklarda ve
vücuttaki tüm ağrı, kesik ve yara belirtileri kaydedilmelidir. Eğer müsabakaya katılmak veya
devam etmek bu tür ağrıları, kesikleri veya yaraları ciddi bir şekilde kötüleştirecekse, atın devam
etmesine izin verilmez.
821.2.15 Nallar ve Ayaklar: Atlara nalsız binilebilir, fakat, eğer nallanmışsa doğru ve müsabaka koşulları için
uygun nallanmış olmalıdır. İlk kontrolde nallanmış olan atlar bitiş çizgisini bir veya daha fazla
nalları olmaksızın geçebilir. Koruyucu botlara ve petlere müsaade edilir. Ancak, her durumda, atın
ayaklarının sürekli bir rahatsızlığı ve bunun atın atletik performansı üzerindeki olumsuz etkileri
veya ata ilerleme esnasında acı verdiğinin gözlemlenmesi atın elenmesi için sebep teşkil eder.
821.3 Bireysel Veteriner Kartları
Bireysel veteriner kartları (veteriner kartları) ilk kontrolden önce düzenlenmeli ve her kontrolden
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sonra doldurulmalıdır.
821.4 Son Kontrol
Son Kontrolde, tüm Atların süratlide ilk muayenesi Veteriner Komisyonunun üç üyesinden oluşan
bir panelin önünde gerçekleştirilmelidir. Panelin bir üyesi oylama yapılmadan önce Atın sadece bir
kez daha süratlide gözlemlenmesini talep edebilir.
Atın Müsabakanın finiş çizgisini geçmesinden sonra yapılan Son Kontrolde, Atın sadece bir kez
süratli yapmasına izin verilir ve bu işlem tanımlanmış olan belirli süre dahilinde yapılmalıdır.
821.4.1 Son kontrolde veteriner komisyonu tarafından muayene edilmek için kalifiye olabilmesi amacıyla,
atın nabız atımının finiş çizgisinden geçmesinden itibaren 30 dakika veya daha kısa süre içerisinde
64 bpm’ye (veya programda detaylı olarak belirtilmiş parametrelere) ulaşmış olması gereklidir. Bu
kriterleri yerine getirmeyen atlar sıralamaya alınmayacak olsalar da finiş çizgisini geçmelerinden
itibaren 30 dakika içerisinde kontrol için veteriner komisyonunun önüne getirilmelidirler.
821.4.2 Her durumda, atın nabzı programda belirtilmiş olan belirli süre dahilinde ölçülmeli ve veteriner
kartına işlenmelidir.
821.4.3 Son kontrolün amacı atın normal bir dinlenme sürecinden sonra tam bir etap daha devam etmek
için uygun olup olmadığının belirlenmesidir ve bu kontrol, atlara muayene için sadece tek bir şans
verilmesi haricinde, parkur esnasındaki diğer kontroller için geçerli kriterler ile gerçekleştirilir. Her
at kendi veteriner kartına göre kontrol edilir.
821.4.4 Bir günde 160 km’nin üzerindeki veya 2 ya da daha fazla günde ortalama 100 km’lik tüm Atlı
Dayanıklılık Müsabakalarında, yarışmaya katılan tüm atlar Yarışma ahırlarında kalmalı, finiş
zamanından sonra en azından 24 saat veya Veteriner Komisyonunun daha erken ayrılmalarına izin
vermesi halinde daha kısa bir süre boyunca Veteriner denetimi altında bulunmalıdırlar.
821.5 Diğer Kontroller
Müsabaka parkuru esnasında herhangi bir anda rasgele seçilen tüm atlar üzerinde Hakem Heyeti
veya resmi veterinerler tarafından diğer kontroller yapılabilir.
Madde 822 – EN İYİ KONDİSYON ÖDÜLÜ
822.1
OK’ler FEI Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında En İyi Kondisyon Ödülü verebilirler.
822.2
Bu Ödülün amacı yarışmayı bitirmiş ve en iyi atlar arasında (maksimum ilk on at) dereceye girmiş
atlardan en iyi kondisyona sahip olanını bulmaktır.
822.3
Bir at sadece müsabakayı, Hakem Heyeti tarafından tayin edilecek olan şekilde, kazananın süresinin
ilave bir yüzdesi dahilinde başarıyla tamamlamış ise En İyi Kondisyon Ödülünü almaya aday olabilir.
822.4
En İyi Kondisyon Ödülünü almaya aday olan atlar, En İyi Kondisyon Ödülü ödül seremonisinin
sonuna kadar halen müsabaka yarışıyor kabul edilir.
822.5
Sporcular atlarını En İyi Kondisyon Ödülü için aday göstermek zorunda değildir.
822.6
Atlı Dayanıklılık Bilgi Notlarında belirtilmiş olan prosedür En iyi Kondisyon Ödülünün verilmesi için
kullanılmalıdır. En İyi Kondisyon Ödülüne aday olan katılımcılar ilaç kontrolüne tabi tutulabilir.
822.7
Dünya Binicilik Oyunları için En İyi Kondisyon Ödülü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
En İyi Kondisyon Ödülü standart En İyi Kondisyon formatına ilaveten binekte bir etap da içerebilir.
Bir 160 km veya 2 çarpı 100 km’lik bir yarışmanın yapıldığı gün tamamlanmasını takiben, En İyi
Kondisyon kriterlerini karşılayan atlar değerlendirilir.
Eyerli olarak kontrolden önce, atlar yürüyüş, metabolik parametreler ve yüzeysel yaralanmalar
açısından yedekte değerlendirilir. Topal olan Yürüyüşleri düzensiz olan veya metabolik kriterleri
karşılamayan atlar En İyi Kondisyon müsabakasından elenir.
Daha sonra, En İyi Kondisyon Panelinin Başkanı başarılı kombinasyonları müsabakanın binek etabını
tamamlamaya davet eder. Kombinasyonların 40 metre ileri ve geri süratli yapması ve daha sonra 8
şekli çizecek şekilde süratli ve dörtnal yapması istenir. Panelin atın topal olduğuna yürüyüşünün
düzensiz olduğuna karar vermesi halinde kombinasyon herhangi bir anda En İyi Kondisyon
yarışmasından elenebilir.
Sporcudan, En İyi Kondisyon Panelinin Başkanının talimatları uyarınca, sporcunun kendi seçeceği ve
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formu, çevikliği ve yarışmaya istekliliği de dahil olmak üzere atın sağlamlığını gösterecek olan
serbest stilli bir binek gösteri yaparak binicilik becerilerini sergilemesi istenir. Bu serbest stilli
binicilik gösterisi beş dakikayı aşamaz.
Madde 823 – MÜSABAKA ESNASINDA VETERİNER TEDAVİSİ
Bir müsabaka esnasında Veteriner Komisyonunun yazılı onayı olmaksızın bir ata veteriner tedavisi
uygulanamaz. İzinli tedavi atın sıralamasını etkilemez. (bkz. FEI Veteriner Yönetmeliği)
- FEI Veteriner Yönetmeliği (hükümleri öncelikli olacak olan, daha sonra yayınlanmış tüm revizyonlar
uyarınca)
Veteriner yönetmeliğinden alıntı
Madde 1046
Kontrollü İlaç Maddeleri ile Tedavi
1. FEI’nin Atlar için Yasaklı Maddeler Listesinde (AYML) bulunan ve Atlara bir Yarışma esnasında veya
Yarışmadan hemen önce uygulanan Kontrollü İlaç Maddeleri ADMKİY uyarınca Advers bir Analitik
Bulgunun elde edilmesine yol açabilir.
2. Yarışmalar esnasında, tedavi ve destekleyici terapi uygulamalarına, uygun Veteriner Formu
kullanılarak, uygulamanın başlangıcından önce VK/VD tarafından izin verilmelidir.
3. Yasaklı Maddelerin kullanımı her zaman için kesinlikle yasaktır.
4. Eğer izin verilirse, tedavi veya destekleyici terapi, ağızdan veya nebülizasyon yoluyla verilen
maddeler haricinde sadece bir FEI Veterineri tarafından uygulanabilir.
Atın iyiliğinin risk altında olduğu acil durumlarda, iyileştirici acil durum tedavileri uygulanabilir. Bu
tür uygulamaları takiben, geriye dönük olarak izin verilmesi ve, eğer uygunsa, Atın Yarışmaya
katılmaya devam edip edemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla Veteriner Formu 1 sunulmalıdır.
Veteriner Formu 1 her durumda At Yarışma yerinden ayrılmadan ve Yarışmanın Süresi bitmeden
önce doldurulmalıdır.
5. Kontrollü bir İlaç Maddesinin kullanımına bir Yarışma esnasında tedavi amacıyla sadece istisnai
şartlarda, işbu VY, ADMKİY ve GY uyarınca izin verilebilir.
6. FEI Yarışmalarında hiç bir ilacın eklem içi uygulamasına izin verilmez.
7. Bir FEI Yarışmasından önce (örneğin nakliye esnasında) uygulanan tüm tedavilere (işbu VY
uyarınca) At Yarışma Yerine vardığında uygun Veteriner Formu kullanılarak VK/VD tarafından
geriye dönük olarak izin verilebilir. Geriye dönük izin otomatik olarak verilmez ve VD ile HH’nin
takdirine tabidir.
8. Atlar için Davranış Kuralları uyarınca, VK/VD bir Veteriner Formunu imzalamadan önce her zaman
talep edilen veya önceden verilmiş olan ilaçların aşağıdakileri etkileyip etkilemediğini
doğrulamalıdır:
a) Atın Yarışmaya uygunluğu,
b) Müsabakanın adaletliliği, ve/veya
c) Atın ve/veya Sporcunun iyiliği.
BÖLÜM IV ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI İÇİN GÖREVLİLER
Tüm FEI Atlı Dayanıklılık Görevlilerinin atanması, terfi ve statülerinin muhafazası için kriterler FEI web
sitesinde yayınlanmış eğitim ve standartlar kriterleri uyarınca düzenli olarak yayınlanacaktır.
Madde 824 - GÖREVLİLERİN GÖREVLERİ
FEI tüm 3* Yarışmalar ve tüm CEIO Müsabakalarında Hakem Heyeti Başkanı, Yabancı Hakem, Veteriner
Komisyonu Başkanı ve Yabancı Veteriner Delegeyi atama hakkını saklı tutmaktadır. CEI 1*, 2* yarışmalarda,
özel şartlar altında, FEI Yarışmanın Programında önerilen Görevliler takımı bünyesinde farklı bir deneyim ve
uzmanlık dengesi talep etmek amacıyla OK’ye zamanında görüş alışverişinde bulunma hakkına sahiptir.
Tüm CEI 1*, 2* ve 3* Yarışmalarda, FEI ilgili Ulusal Federasyondan bir talebin alınması kaydıyla ve FEI Atlı
Dayanıklılık Bilgi Notlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş koşullar uyarınca, FEI Genel Yönetmeliği Madde 149.10
uyarınca bir görev dağıtımı yapabilir.
FEI Atlı Dayanıklılık Görevlileri için KODEKS
1. FEI Atlı Dayanıklılık Görevlileri, FEI Kurallarındaki Atlı Dayanıklılık prensiplerine dair bilgi sahibi olması

29

gereken ve yıldız derecesine bağlı olarak uygun seviyedeki FEI Uluslararası Atlı Dayanıklılık
Müsabakalarında hakemlik yapma yetkisine sahip, resmen tanınmış bir Atlı Dayanıklılık yetkilileridir.
Bu Görevliler her zaman FEI’yi temsil etmektedirler.
2. Bir FEI Atlı Dayanıklılık Görevlisi tüm fiili veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır. Bir Atlı
Dayanıklılık Görevlisi Sporcular, at sahipleri, Antrenörler, organizatörler ve diğer Görevlilere karşı
tarafsız, bağımsız ve adil bir konum benimsemeli ve bir takıma iyi uyum sağlamalıdır. Finansal ve/veya
kişisel çıkarlar asla yargısını etkilememeli veya böyle bir algı uyandırmamalıdır.
Bir CEI Yarışmasında resmi görevde iken bir “çıkar çatışması” yaratacak veya yaratabilecek hareketler
aşağıdakileri içerse de bunlarla sınırlı değildir:


Uluslararası seviyede Ulusal takımların Ekip Şefliğini yapmak veya UF bünyesinde takımların
ve/veya ferdi Sporcuların ya da Sporcuların eğitiminden sorumlu/ortak sorumlu olmak.



Yarışmaya katılan Atların sahibi/ortak sahibi olmak.



At sahipleri, Sporcular, antrenörler, organizatörler veya diğer ilgili kuruluşlara finansal olarak
bağımlı veya bunlardan finansal kar elde edilen bir durumda olmak.



Bir Sporcu ile yakın kişisel ilişkisi bulunmak.

 Milliyetçi bir şekilde hakemlik yapmak.
Aşağıdaki 7. Paragrafta belirtilmiş olan bildirim gerekliliklerine ilaveten, bir Atlı Dayanıklılık Görevlisi
OK’yi yukarıdakiler veya tüm diğer olası çıkar çatışmaları veya bu şekilde algılanabilecek her türlü
durum konusunda bilgilendirmekten de sorumludur.
3. Bir Atlı Dayanıklılık Yarışması esnasında, bir Atlı Dayanıklılık Görevlisi davranışları ve görevleri
açısından dakik ve profesyonel olmalıdır.
4. Bir Atlı Dayanıklılık Görevlisi görev yaptığı Yarışma için iyi hazırlanmalı ve organizatör ve meslektaşları
ile iyi bir şekilde işbirliği yapmalıdır.
5. Bir Atlı Dayanıklılık Görevlisi uygun şekilde giyinmeli ve FEI’yi temsil ettiğini hiç bir zaman
unutmamalıdır.
6. FEI Kodeks ve FEI kurallarına uymayan Atlı Dayanıklılık Görevlilerine disiplin cezası verme hakkına
sahiptir. Bu tür disiplin cezaları aşağıdakilerden oluşabilir: 1) Uyarı mektubu; 2) Geçici veya Koşullu
men ve 3) FEI Atlı Dayanıklılık Görevlileri listesinden geçici/kalıcı olarak çıkarma.
7. Çıkar Çatışması: Gerçek veya algılanan bir çıkar çatışması durumunda olan Atlı Dayanıklılık Görevlileri
atandıkları esnada veya müsabakadan önce çıkar çatışmasının ortaya çıkmasını takiben derhal OK’yi
bilgilendirmelidir. Eğer beyan edilen çıkar çatışması, Hakem Heyeti Başkanının görüşü uyarınca,
müsabakadaki hakemlik faaliyetlerini etkiliyor ya da etkiliyor gibi gözüküyorsa, Atlı Dayanıklılık
Görevlisi görevden feragat etmelidir. Çıkar çatışmaları Yarışmadan önce düzenlenen toplantıda
görevliler ve Sporculara açıklanmalıdır.
8. Çıkar Çatışması: Binicilik Federasyonlarının çalışanları, sponsorlar ve OK’ler söz konusu Federasyon
aracılığıyla veya söz konusu sponsor ya da OK’nin hamiliğinde düzenlenen FEI Yarışmalarında FEI Atlı
Dayanıklılık Görevlisi olarak görev yapamaz.
Atlı Dayanıklılık Görevlilerinin Harcırahları:
Günlük Harcırahlar FEI Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında zorunlu değildir. Ancak, Veterinerler haricindeki
görevliler için (eğer varsa) harcırahlar günlük maksimum 500 İsviçre Frangını (veya yerel para biriminde
eşdeğerini) aşamaz.
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(Eğer varsa) harcırah seviyesi atamalarını kabul etmeden önce OK tarafından Görevlilere
yazılı olarak doğrulanmalıdır.



OK’ler tarafından söz konusu harcırahın Yarışmanın yapıldığı ülkede stopaj vergisi veya
benzerine tabi olup olmadığı konusunda bilgi verilmelidir.



Yarışma yerine gidiş ve gelişin nasıl organize edileceği ve masrafların nasıl karşılanacağı
konusunda OK ve Atlı Dayanıklılık Görevlisi tarafından önceden anlaşmaya varılır.



Konaklama ve yemek imkanları da yine seyahatten önce Atlı Dayanıklılık Görevlilerine
sağlanır.



Harcırahlar ile onaylanan masrafların ödemeleri sadece yarışma tamamlandığında ve tüm
sonuçlar Hakem Heyeti Başkanı tarafından imzalandığında yapılır.

 Yukarıdakilere ilaveten başka hiç bir hediye veya ücret verilemez.
Yukarıdakilerden hiç biri doğrudan doğruya sponsor tarafından Atlı Dayanıklılık Görevlilerine temin
edilmeyecek, OK tarafından sağlanacaktır.
824.1 Hakem Heyeti
824.1.1 Hakem Heyeti Organizasyon Komitesi tarafından Atlı Dayanıklılık müsabakasında hakemlik,
veteriner kontrolleri ve zamanların tutulması için yapılan tüm düzenlemeleri denetler.
824.1.2 Organizasyon Komitesi angajman sayısına göre diğer yetkililerden, komiserlerden ve
veterinerlerden yardım alsa da, müsabaka esnasında genel kontrol Hakem Heyetine aittir.
824.2 Teknik Delege
824.2.1. Teknik Delege, (eğer varsa) FEI tarafından onaylı Pist Şefi ile işbirliği halinde, parkurun düzenini
önceden kontrol etmeli ve onaylamalıdır. 1*, 2* ve 3* yarışmalarda, Teknik Delege aynı zamanda
Pist Şefi olarak da görev yapabilir. 4* ve Şampiyonalar için ise FEI OK ile birlikte FEI tarafından
onaylı bir Pist Şefi atar ve Teknik Delege OK ile birlikte parkur tasarımına katılmalıdır.
824.2.2. Teknik Delege yarışmanın düzenlenmesi; doğru angajman prosedürleri; atların muayeneleri ve
kontrolleri; atlar ve yarışmacıların konaklaması ve yarışmadaki komiserlik işlemleri için teknik ve
idari düzenlemeleri onaylamalıdır.
824.2.3. Teknik Delege tüm teknik personele verilen brifingleri ve bu kişilerin davranışlarını denetler.
824.2.4. Teknik Delege alınması gereken tüm kararlar konusunda soruşturmalar yapar, Hakem Heyetine
rapor verir ve tavsiyede bulunur.
824.2.5. Teknik Delege Hakem Heyetine tüm düzenlemelerden tatmin olduğunu rapor edene kadar, Teknik
Delegenin yetkisi mutlaktır. Bundan sonra Teknik Delege yarışmanın teknik ve idari yönlerini
denetlemeye devam eder ve Hakem Heyeti, Veteriner Komisyonu ve Organizasyon Komitesine
yardımcı olarak kendilerine tavsiyelerde bulunur.
824.2.6. 3 Yıldız veya daha düşük seviye yarışmalarda, Teknik Delege eğer uygun kalifikasyona sahip ise aynı
zamanda Hakem Heyetinde de görev yapabilir.
824.2.7. 4 Yıldız yarışmalarda Teknik Delege yabancı olmalıdır.
824.3 Veteriner Komisyonu
824.3.1 Veteriner Komisyonu atların güvenliği, sağlığı ve refahı konularında mutlak kontrole sahiptir. FEI
Veteriner Yönetmeliği FEI tarafından düzenlenen tüm Atlı Dayanıklılık yarışmaları için geçerlidir.
824.3.2 Veteriner Kontrol Noktalarının planlanması ve yarışmada atların güvenliği ile ilgili tüm diğer
konularda Veteriner Komisyonunun Başkanı ve Yabancı Veteriner Delegesine mümkün olduğu
kadar erken bir tarihte başvurulmalıdır.
824.3.3 1 Yıldız Yarışmalarda, Veteriner Komisyonunun Başkanı aynı zamanda normalde Yabancı Veteriner
Delegesi tarafından üstlenilen görevlerden de sorumludur.
824.4 Baş Komiser
824.4.1 Baş Komiser yarışma boyunca komiserlerin organizasyonundan sorumludur.
824.4.2 Baş Komiser ahır güvenliğinin yarışmanın seviyesi için uygun olmasını ve her Veteriner Kontrol
Noktası ile parkurda yeterli sayıda komiser bulunmasını sağlamalıdır.
824.4.3 Baş Komiser, müsabaka dahilinde tüm gerekli faaliyetlerin açılış ve kapanış seremonileri gibi,
müsabaka esnasında önceden tanımlanmış tüm faaliyetlerin problemsiz olarak gerçekleştirilmesini
sağlamak için Organizasyon Komitesine, Hakem Heyetine ve Teknik Delegeye yardımcı olur.
824.4.4 Baş Komiser yarışmanın katılımcılarının genel olarak güvenliği ve iyiliğinden sorumludur.
824.4.5 Baş Komiser Hakem Heyetinin Başkanı, Teknik Delege ve Veteriner Komisyonu Başkanı ile yakın
ilişkiler içerisinde olmalı ve yarışmanın planlanması ile ilgili olarak OK ve TD tarafından kendisine
mümkün olduğu kadar erken bir tarihte danışılmalıdır.
824.5
Temyiz Kurulu: Temyiz Kurulunun görevleri Genel yönetmelik ve Veteriner yönetmeliğinde
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belirtilmiştir.
824.6
Bağımsız İdari Danışmanlar
824.6.1 Tüm FEI Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında FEI Yarışmada bulunmak ve Müsabakaların organizasyonu,
yarışma yeri ve parkur, Atlı Dayanıklılık Görevlilerinin performansı ve iyileştirme önerileri
konusunda FEI’ye rapor vermek üzere Bağımsız bir İdari Danışman atama hakkına sahiptir.
824.6.2 FEI OK tarafından karşılanacak olan konaklama masraflarının haricinde Bağımsız İdari
Danışmanlarının söz konusu seçilmiş Yarışmalara katılımı ile ilgili masrafları karşılar. Bağımsız İdari
Danışmanlar hiç bir zaman için Yarışmanın resmi Görevlileri olmasalar da gerektiği zaman uzman
yardımı sunabilir veya rehberlik yapabilirler.
824.6.3 Bağımsız İdari Danışmanlar iki yılda bir FEI tarafından atanır (bilgi notlarına bakınız). FEI Veteriner
Bağımsız İdari Danışmanlar ve Veteriner Olmayan Bağımsız İdari Danışmanlar atar. Bağımsız İdari
Danışmanlık görev süresi dahilinde söz konusu kişi FEI tarafından verilen başka hiç bir resmi görevi
kabul edemez.
Madde 825 – ULUSLARARASI ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI İÇİN GEREKLİ YETKİLİLER
Madde 825 uyarınca Yabancı bir FEI Görevlisinin gerekli olduğu hallerde, söz konusu Yabancı Görevli Yarışma
yerinin zaman diliminden farklı bir zaman diliminde ikamet etmedikçe, söz konusu Yarışma ile aynı ülkede
ikamet edemez.
825.1
Dünya Şampiyonaları ve Dünya Binicilik Oyunları
825.1.1 Hakem Heyeti bir Başkandan ve, aralarından biri yabancı olan, FEI tarafından FEI Atlı Dayanıklılık
Komitesi ve OK’ye danışılarak atanan, FEI Atlı Dayanıklılık Hakemleri listesinden seçilmiş, en az dört
üyeden oluşmalıdır. Tüm üyeler o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Hakemleri için
*Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uymalıdırlar.
825.1.2 Veteriner Komisyonu bir Başkandan, Yabancı bir Veteriner Delegesinden ve her 15 at başına bir
ilave veterinerden oluşur. Minimum komisyon üyesi sayısı, VKB ve YVD de dahil olmak üzere, 5’tir.
Üyelerin en azından yarısı yabancı olmalı, FEI Atlı Dayanıklılık Veterinerleri listesinden seçilmeli ve
FEI tarafından FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve OK’ye danışılarak atanmalıdır. Tüm üyeler o esnada
geçerli olan Atlı Dayanıklılık Veterinerleri için *Kategorilendirme gereklerinin şartlarına
uymalıdırlar.
825.1.3 Tedavi Veterinerleri, FEI tarafından FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve FEI Veteriner Komisyonuna
danışılarak atanmış FEI Tedavi Veterinerleri olmalıdır. Yarışmaya katılan her 20 at için en azından
bir Tedavi Veterineri bulunmalıdır. Tedavi Veterinerlerinin en azından %50’si Şampiyona
seviyesinde CEI müsabakalarında deneyimli olmalıdır.
825.1.4 Yabancı Teknik Delege FEI Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri listesinden seçilmeli ve FEI tarafından
FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve OK’ye danışılarak atanmalı ve o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık
Teknik Delegeleri için *Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uymalıdır.
825.1.5 Baş Komiser FEI Atlı Dayanıklılık Baş Komiserleri listesinden seçilmeli ve OK tarafından atanmalıdır.
Dünya Binicilik Oyunları için müsabaka günleri boyunca
görev ve gece boyunca yapılan bekçilik için iki Komiser paneli gereklidir.
825.1.6 FEI tarafından onaylanan Pist Şefi FEI tarafından FEI Atlık Dayanıklılık Komitesi ve OK’ye daşınılarak
atanır.
825.1.7 Temyiz Kurulu: Genel yönetmelik geçerlidir, söz konusu Temyiz Kurulu zorunludur ve FEI
tarafından FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve OK’ye danışılarak atanır.
825.2
CEIO’lar, Yetişkinler, Genç/Genç Yetişkin biniciler için Bölge Oyunları ve Kıta Şampiyonaları ile diğer
CEI 4 Yıldız Atlı Dayanıklılık Yarışmaları
825.2.1 Hakem Heyeti bir Başkandan ve, aralarından biri yabancı olan, FEI tarafından FEI Atlı Dayanıklılık
Komitesi ve OK’ye danışılarak atanan, FEI Atlı Dayanıklılık Hakemleri listesinden seçilmiş, en az üç
üyeden oluşmalıdır. Tüm üyeler o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Hakemleri için
*Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uymalıdırlar.
825.2.2 Veteriner Komisyonu bir Başkandan, Yabancı bir Veteriner Delegesinden ve her 15 at başına bir
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ilave veterinerden oluşur. Minimum komisyon üyesi sayısı, Başkan ve YVD de dahil olmak üzere,
5’tir. Üyelerin en azından yarısı yabancı olmalı, FEI Atlı Dayanıklılık Veterinerleri listesinden
seçilmeli ve FEI tarafından FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve OK’ye danışılarak atanmalıdır. Tüm
üyeler o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Veterinerleri için *Kategorilendirme gereklerinin
şartlarına uymalıdırlar.
825.2.3 CEI 4 Yıldız Yarışmalarında, Tedavi Veterinerleri, FEI tarafından FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve FEI
Veteriner Komisyonuna danışılarak atanmış FEI onaylı Tedavi Veterinerleri olmalıdır. Yarışmaya
katılan her 20 at için en azından bir Tedavi Veterineri bulunmalıdır. Tedavi Veterinerlerinin en
azından %50’si Şampiyona seviyesinde CEI müsabakalarında deneyimli olmalıdır.
825.2.4 Yabancı Teknik Delege FEI Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri listesinden seçilmeli ve FEI tarafından
FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve OK’ye danışılarak atanmalı ve o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık
Teknik Delegeleri için *Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uymalıdır.
825.2.5 OK tarafından atanan FEI onaylı bir Pist Şefinin bulunması şarttır.
825.2.6 Baş Komiser FEI Atlı Dayanıklılık Baş Komiserleri listesinden seçilmeli ve OK tarafından atanmalıdır.
825.1.7 Temyiz Kurulu: Genel yönetmelik geçerlidir, söz konusu Temyiz Kurulu zorunludur ve FEI
tarafından FEI Atlı Dayanıklılık Komitesi ve OK’ye danışılarak atanır.
825.3 CEI 3 Yıldız Atlı Dayanıklılık Yarışmaları
825.3.1 Hakem Heyeti maksimum 30 angajman için bir Başkandan ve FEI Atlı Dayanıklılık Hakemleri
listesinden seçilmiş ve OK tarafından atanmış Yabancı bir Hakemden oluşmalıdır. Başkan dahil
maksimum dört Hakeme kadar olmak üzere, bundan sonraki her 30 angajman için ilave bir Heyet
üyesi gereklidir. Eğer varsa diğer üyeler OK tarafından atanmış Ulusal Atlı Dayanıklılık Hakemleri
olabilir. Tüm üyeler o esnada geçerli olan “Atlı Dayanıklılık Hakemleri için *Kategorilendirme
gereklerinin şartlarına uymalıdırlar
825.3.2 Veteriner Komisyonu bir Başkandan ve OK tarafından FEI Atlı Dayanıklılık veterinerleri listesinden
atanan iki üyeden oluşmalıdır. Bunlardan biri yabancı olmalıdır. Yarışmaya katılan her 20 at için en
azından bir Komisyon Veterineri bulunmalıdır. Tüm üyeler o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık
Veterinerleri için*Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uymalıdırlar. Tüm diğer üyeler
deneyimli Atlı Dayanıklılık veterinerleri olmalı ve OK tarafından atanmalıdır.
825.3.3 Yarışmaya katılan her 30 at için, FEI onaylı Tedavi Veterinerleri listesinden atanmış en azından 1
Tedavi Veterineri olmalıdır.
825.3.4 Teknik Delege FEI Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri (Atlı Dayanıklılık Hakemleri, Veterinerleri)
listesinden seçilmeli ve OK tarafından atanmalı ve o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Teknik
Delegeleri için *Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uymalıdır. Teknik Delege müsabaka
başladıktan sonra Hakem Heyeti üyesi olarak görev yapabilir.
825.3.5 Baş Komiser FEI Atlı Dayanıklılık Baş Komiserleri listesinden seçilmeli ve OK tarafından atanmalıdır.
825.3.6 Temyiz Kurulu gerekli değildir.
825.4 CEI 1 & 2 Yıldız Atlı Dayanıklılık Yarışmaları
825.4.1 CEI 1*: Hakem Heyeti o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri için
*Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uyan bir Başkandan oluşmalıdır. FEI Atlı Dayanıklılık
Hakemleri listesinden seçilecek Görevli OK tarafından maksimum 30 angajman için atanmalıdır.
Başkan dahil maksimum dört Hakeme kadar olmak üzere, bundan sonraki her 40 angajman için
ilave bir Heyet üyesi gereklidir. Eğer varsa diğer üyeler deneyimli Ulusal Hakemler olabilir.
825.4.2 Veteriner Komisyonu bir FEI Başkanından ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Veterineri olabilen minimum 2
üyeden oluşmalıdır. Tüm Ulusal üyeler deneyimli Atlı Dayanıklılık Veterinerleri olmalı ve OK
tarafından atanmalıdır.
825.4.3 CEI 1 ve 2 Yıldız yarışmalarında, yarışmaya katılan her 50 at için FEI onaylı Tedavi Veterinerleri
listesinde bulunan minimum 1 adet Tedavi Veterineri yarışma yerinde bulunmalıdır.
825.4.4 Teknik Delege FEI Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri listesinden seçilmeli ve OK tarafından atanmalı
ve o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri için *Kategorilendirme gereklerinin
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şartlarına uymalıdır. Teknik Delege Müsabaka başladığında Hakem Heyeti üyeliği yapabilir.
825.4.5
Baş Komiser FEI Atlı Dayanıklılık Baş Komiserleri listesinden seçilmeli ve OK tarafından
atanmalıdır.
825.4.6
Temyiz Kurulu gerekli değildir.
825.4.7
CEI 2*: Hakem Heyeti o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Hakemleri için *Kategorilendirme
gereklerinin şartlarına uyan bir Başkandan oluşmalıdır. FEI Atlı Dayanıklılık Hakemleri listesinden
seçilerek OK tarafından maksimum 20 angajman için atanmalıdır. Bundan sonraki her 20
angajman için ilave bir Heyet üyesi gereklidir. Eğer varsa diğer üyeler deneyimli Ulusal Hakemler
olabilir.
825.4.8
Veteriner Komisyonu bir FEI Başkanından ve OK tarafından atanan Ulusal Atlı Dayanıklılık
Veterineri olabilen minimum 2 üyeden oluşmalıdır. Tüm üyeler o esnada geçerli olan Atlı
Dayanıklılık Veterinerleri için *Kategorilendirme gereklerinin şartlarına uymalıdır. Aralarından biri
yabancı olmalıdır. Tüm diğer üyeler deneyimli Atlı Dayanıklılık Veterinerleri olmalı ve OK
tarafından atanmalıdır.
825.4.9
CEI 2 Yıldız yarışmalarında, yarışmaya katılan her 50 at için FEI onaylı Tedavi Veterinerleri
listesinde bulunan minimum 1 adet Tedavi Veterineri yarışma yerinde bulunmalıdır.
825.4.10 Teknik Delege FEI Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri listesinden seçilmeli ve OK tarafından
atanmalı ve o esnada geçerli olan Atlı Dayanıklılık Teknik Delegeleri için *Kategorilendirme
gereklerinin şartlarına uymalıdır. Teknik Delege Müsabaka başladığında Hakem Heyeti üyeliği
yapabilir.
825.4.5
Baş Komiser FEI Atlı Dayanıklılık Baş Komiserleri listesinden seçilmeli ve OK tarafından
atanmalıdır.
825.4.6
Temyiz Kurulu gerekli değildir.
BÖLÜM V ÖDÜLLER VE ÖDÜL SEREMONİLERİ
Madde 826 – ÖDÜLLER
826.1
Parkuru başarıyla tamamlayan tüm yarışmacılara bir ödül verilmelidir.
826.2
Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında ödüller için minimum değer yoktur.
826.3
Para ödüllerinin dağılımı için, FEI Genel Yönetmeliğine bakınız.
Madde 827 – ÖDÜL SEREMONİLERİ
Veteriner Komisyonu sağlıklı olmayan atların ödül seremonilerine katılmasını engellemelidir.
EK 5: MÜSABAKALAR İÇİN GEREKLİ YETKİLİLERİN KATEGORİLERİ:
1*
Hakem Heyeti
Başkan
2* veya üstü
Teknik Delege
2* veya üstü
Vet. Komisyonu Başkan
3* veya üstü
2 Üye
Tedavi Veterineri Başkan
2*
Baş Komiser
2*
2*
Hakem Heyeti
Başkan
3* veya üstü
Teknik Delege
3* veya üstü
Vet. Komisyonu Başkan
3* veya üstü
2 Üye
2* veya üstü
(1 YVD dahil)
2* veya üstü
Tedavi Veterineri Başkan
2*
Baş Komiser
2*
3*
Hakem Heyeti
Başkan
4*
Yabancı Hakem
3* veya üstü
Teknik Delege
4* veya üstü
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Vet. Komisyonu

4*

Başkan ve/veya YVD
2 Üye
Tedavi Veterineri
Başkan
Baş Komiser
Hakem Heyeti
Başkan
Yabancı Hakem
Üyeler
Yabancı Teknik Delege
Vet. Komisyonu
Başkan ve YVD

4*
3* veya üstü
4*
2*
4*
4*
4*
4*
4*

Panel
Başkan

4*
Tedavi Veterineri
4*
Baş Komiser
3*
EK 2: ATLI DAYANIKLILIK STANDART BAŞLANGIÇ SEVİYESİ KALİFİKASYON FORMU
Madde 816 – KALİFİKASYON PROSEDÜRÜ VE YETKİNLİK BELGELERİ
816.1
Başlangıç Seviyesi kalifikasyonu: Her bir UF tarafından uygulanacaktır.
816.1.1 Mutlaka bir kombinasyon halinde olmasalar da, Atlar ve Sporcuların aşağıdakileri yapması
gereklidir:
816.1.1.1 40-79 km mesafeli 2 yarışmayı ve 80-90 km mesafeli 2 yarışmayı 16 kph veya altında süratler ile
başarıyla tamamlamış olmak
816.1.2 Atlar bu kalifikasyon aşamasının gerekliliklerini bir CEI veya Ulusal Yarışmaya katılmadan hemen
öncesinde, 24 aylık bir süre kapsamında ve 12 aydan kısa olmayan bir sürede üzere yerine getirmiş
olmalıdırlar.
816.1.3 Sporcular bu kalifikasyon aşamasının gerekliliklerini bir FEI Yarışmasına katılmadan hemen
öncesinde, 24 aylık bir süre kapsamında ve 6 aydan kısa olmayan bir sürede yerine getirmiş
olmalıdırlar.
ATIN İsmi ........................................................... FEI Tescil No. ...........................
Atlı Dayanıklılık Kuralları Madde 816’da belirtilmiş olduğu gibi, Minimum Yarışmaya Uygunluk Şartları
(yukarıya bakınız).
Yarışmanın
tipi

Ülke

Yarışmanın
İsmi

Tarih

Mesafe

Sürat

Sonuç

CEN
CEN
CEN
CEN
Tarih: / / 20__
UF:
EK 3: ELİMİNASYON KODLARININ AÇIKLANMASI
WD: Yarışmadan Çekildi
-

Kombinasyon Yarışmaya gelmemiştir.

-

Kombinasyon 1. Veteriner Kontrolünden önce yarışmaya katılmamaya karar
vermiştir.

-

Kombinasyon 1. Veteriner Kontrolünü başarıyla geçtikten sonra yarışmayı terk
etmiştir.

RET: Terk
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-

Kombinasyon Veteriner Kontrol Noktasını başarıyla geçtikten ve bu noktaya kadar
tüm etapları doğru şekilde tamamladıktan sonra gönüllü olarak yarışmayı terk
etmiştir.

-

FEI Formlarındaki açılır listeden bir sebep seçilmelidir.

-

Veya “Tamamlama Sonrası Statü Verileri” sütununda bir sebep belirtilmelidir.

-

Bir at tıbbi bir sebepten ötürü diskalifiye veya elimine olabilir.

DSQ: Diskalifiye

- Lütfen not edin: Tüm sebepler Hakem Heyeti Başkanına sorularak doğrulanacaktır.
FNR: Sıralamaya Girmeden Bitirdi
- Hakem Heyeti Başkanı/Teknik Delegenin onayı ile Tamamlama Belgesi (CoC)
FTQ: Kalifiye Olamadı – aşağıdakilerden biri ile birlikte düzenlenmelidir:
-

LA GA: Topal Düzensiz Yürüyüş

-

MI: Önemsiz Sakatlık (örn. hafif tutukluk, yara vs.)

-

CI: Ağır Sakatlık

-

ME: Metabolik

-

ME TR: Metabolik İNVAZİF tedavi

-

LA GA+ME: Topal Düzensiz Yürüyüş ve Metabolik

-

LA GA+ME TR: Topal Düzensiz Yürüyüş ve Metabolik İNVAZİF tedavi

-

OT: Zamanında bitiremedi

-

FTC: Tamamlayamadı

Atlı Day. Vet
Elim Kodları
Kontrol kapısında Yetkili Vet eliminasyon kodu
Pozisyon
Statüsü

1. HI

Kontrol kapısı 1-7

Son HI

EK 4: 2016 İÇİN FEI DÜNYA ATLI DAYANIKLILIK SIRALAMASI
Aşağıda Atlı Dayanıklılık Sıralamasının hesaplanması için puan ölçeği verilmiştir:
Puan ölçeği
Her bir sıralama listesi için, binici aşağıdaki tabloda tanımlandığı gibi farklı müsabakalarda elde ettiği sıraya göre puan
alır:
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Sıralama

Sıralamanın hesaplanması
Sıralama (sıralamanın türüne göre) bir Sporcunun, Sporcu/At kombinasyonunun veya Atın tüm sonuçları
dikkate alınarak belirlenir. Sıralamalar takvim yılında 1 Ocak ila 31 Aralık arasındaki dönem için tanımlanır.
CEI’nin mevcut sıralama puanlarının %100’ünü tahsis edebilmesi için ilgili CEI’de minimum 5 Sporcu start
almalıdır. Eğer CEI’de 5’ten fazla Sporcu yarışırsa, yarışan Sporcular sadece aksi taktirde mevcut olan
sıralama puanlarının %50’sini kazanma hakkına sahip olurlar.
Başabaş sonuç: HH’nin kararı uyarınca sonucun başabaş olması halinde, sıralama puanları Sporcular
yarışmayı Birinci İkinci ve/veya Üçüncü olarak tamamlamışlar gibi toplanır ve başabaş bitiren
yarışmacıların sayısına bölünür.
Örneğin Birinci 100 Puan
İkinci 80 Puan
Üçüncü (eğer geçerliyse) 60 Puan
Toplam 240 puan Başabaş bitiren atların sayısına bölünür. Bu örnekte at sayısı 3 olduğundan başabaş
bitiren her yarışmacıya 80 puan verilir.
Takvim yılının sonunda, ilgili takvim yılında ADMKİK ihlali yapmayan ve Ceza Puanı veya Sarı Uyarı Kartı
almayan Sporculara aşağıdaki şekilde fazladan bonus sıralama puanları verilir:
*ADMKİK ihlali olmaması:
250 puan
Ceza Puanı olmaması:
200 puan
Sarı Uyarı Kartı olmaması:
150 puan
* Şüphelerin ortadan kaldırılması amacıyla, belirli bir takvim yılı içerisinde ADMKİK ihlalinin yapıldığı ancak
ADMKİK ihlalini doğrulayan kararın bir sonraki takvim yılına kadar alınmadığı (veya İdari İşlem yapıldığında
ve Sorumlu Kişinin geçerli cezayı bir sonraki takvim yılına kadar kabul etmediği) hallerde, Sporcu sadece
kararın alındığı takvim yılında (ya da İdari İşlemin yapıldığı durumlarda Sorumlu Kişinin cezayı kabul ettiği
takvim yılında) “ADMKİK ihlali olmaması” için verilen bonus puanları alma hakkına sahip olacaktır.
Örneğin, Kasım 2016’da bir ADMKİK ihlali yapan bir Sporcu için FEI Mahkemesinin ihlali doğrulayan son
kararı Mart 2017’ye kadar almaması halinde, Sporcu 2016 takvim yılı için “ADMKİK ihlali olmaması” için
verilen bonus puanları alma hakkına sahip olacak, ancak 2017 takvim yılı için bu hakka sahip olmayacaktır.
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Sporcular için Ödüller ve Para Ödülleri
(Eğer varsa) Para Ödülü aşağıdaki gibi dağıtılacaktır:
1.lik: %50 – 2.lik: %30 – 3.lük: %20
Ödüller:
Birincilik:
FEI Madalyası veya Kupa ve sertifika
“FEI Atlı Dayanıklılık Gelecek” Elçisi
Elit Statüde binici
((i) Sporcunun ilgili şampiyonanın yapıldığı tarih itibariyle kalifiye olabilir durumda olması ve (ii) Sporcunun
kendi UF’si tarafından seçilmesi ve angajmanının yapılması kaydıyla) FEI Dünya Atlı Dayanıklılık
Şampiyonası için otomatik kalifikasyon
İkincilik:
FEI Madalyası veya Kupa ve sertifika
Elit Statü
((i) Sporcunun ilgili şampiyonanın yapıldığı tarih itibariyle kalifiye olabilir durumda olması ve (ii) Sporcunun
kendi UF’si tarafından seçilmesi ve angajmanının yapılması kaydıyla) FEI Dünya Atlı Dayanıklılık
Şampiyonası için otomatik kalifikasyon
Üçüncülük:
FEI Madalyası veya Kupa ve sertifika
((i) Sporcunun ilgili şampiyonanın yapıldığı tarih itibariyle kalifiye olabilir durumda olması ve (ii) Sporcunun
kendi UF’si tarafından seçilmesi ve angajmanının yapılması kaydıyla) FEI Dünya Atlı Dayanıklılık
Şampiyonası için otomatik kalifikasyon
At İçin Ödüller ve Para Ödülleri
“Yılın Atlı Dayanıklılık Atı” Kupası ve sertifikası
Kombinasyon İçin Ödüller ve Para Ödülleri
“Yılın Atlı Dayanıklılık Kombinasyonu” Kupası ve sertifikası
((i) Kombinasyonun ilgili şampiyonanın yapıldığı tarih itibariyle kalifiye olabilir durumda olması ve (ii)
Kombinasyonun kendi UF’si tarafından seçilmesi ve angajmanının yapılması kaydıyla) FEI Dünya Atlı
Dayanıklılık Şampiyonası için otomatik kalifikasyon
Notlar:
1- “Atlı Dayanıklılık Gelecek Elçisi”, “Elit Statü” ve “FEI Şampiyonaları için Kalifikasyonlar” sadece 1
Ocak ila 31 Aralık tarihleri arasında, müteakip yıl içindir.
2- Verilen puanlar birikerek artmaktadır ve Sporcu en fazla 600 bonus sıralama puanı kazanabilir.
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