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UVOD 

Člen 100 – SPLOŠNI PREDPISI IN ŠPORTNA PRAVILA 

1. Splošni predpisi (SP) so zasnovani tako, da omogočajo posameznim športnikom in 
ekipam različnih nacionalnih zvez (NZ), da tekmujejo med seboj pod enakimi in 
poštenimi pogoji, z izrednim upoštevanjem dobrega počutja konj.  

2. Splošni predpisi in športna pravila posameznih disciplin urejajo izvedbo vseh 
mednarodnih konjeniških tekmovanj, ki jih organizirajo Nacionalne zveze (NZ) v 
svojem imenu ali v imenu FEI.  

3. Splošni predpisi so izdani na osnovi pooblastil Generalne skupščine FEI. 
4. Športna pravila so izdana na osnovi pooblastil Generalne skupščine FEI, medtem ko so 

pravila za serije, turnirje na Olimpijskih in Para olimpijskih igrah v pristojnosti Biroja 
FEI.  

5.  Za predlog Generalni skupščini za vključitev nove discipline, ki bi jo obravnavali ti 
splošni predpisi, se mora z njo ukvarjati vsaj 30 nacionalnih zvez iz vsaj štirih 
geografskih področij ter mora vključevati vsaj 10.000 športnikov.  Prav tako mora 
vsebovati elemente pravega   sodelovanja med konjem in jahačem, napredne oblike 
vadbe, spoštovati mora klasične  konjeniške ideje, izražati FEI standarde športnega 
obnašanja in v celoti spoštovati dobro počutje konj. 

6.  Statut FEI, splošni predpisi in športna pravila se uporabljajo na mednarodnih turnirjih 
in/ali    tekmovanjih, ki so navedena v Poglavju I. 

7.   Odgovornost Nacionalnih zvez: 
7.1.  da  zagotovijo maksimalno dobro počutje konj, ki ne sme biti podrejeno      

tekmovalnosti ali komercializaciji. 
7.2.  da zagotovijo uveljavljanje Splošnih predpisov in športnih pravil s strani klubov in 

združenj, vključenih v nacionalno zvezo ter organizatorjev, kadar organizirajo    
mednarodna tekmovanja. 

7.3.  da zagotovijo upoštevanje SP, Statuta in športnih pravil ter zagotovijo sredstva za  
       izplačilo nagrad v primerih, ko je sklenjen sporazum med FEI, NZ in organizatorjem. 
7.4. da zagotovijo korektno vodenje turnirja s strani organizatorja ter upoštevanje 
       propozicij, odobrenih s strani FEI. 

 

POGLAVJE I - TURNIRJI IN TEKMOVANJA  

Člen 101 - Nacionalni turnirji 

 
1.     Nacionalni turnir (CN) je omejen na domače tekmovalce, ki nastopajo v skladu s 
     pravilniki njihove NZ. Tuji športniki smejo nastopati le v skladu z določili v spodnjih 

točkah 2. in 3. ali v skladu s čl. 119 SP. 
2.   Tuji individualni športniki - ne pa “športniki, ki bivajo izven svoje domovine”, 

(čl.119.6) lahko nastopijo na nacionalnem turnirju pod pogojem, da so dobili pisno 
odobritev svoje nacionalne zveze in odgovorne NZ organizacijskega odbora. 
Dovoljenje mora določati točno časovno obdobje dovoljenja, njihova NZ pa mora 
navesti tudi kategorijo za katero so usposobljeni, da lahko nastopijo na ustreznih 
tekmovanjih. 

3.   Ne upoštevaje “športnikov, ki bivajo v tujini”(čl.119.6), lahko NZ sprejme, v skladu z  
ustreznimi predpisi, le število športnikov, kot je določeno v pravilnikih posamezne 
discipline. Ne glede na zgornje pa se nacionalni turnir, ki dovoljuje nastop več kot 15 
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tujih športnikov  ali iz več kot štirih NZ smatra kot mednarodni turnir (CI) s sledečimi  
določili: 

 (i)     takse za organizacijo mednarodnega turnirja posamezne discipline so v skladu 
 s športnimi pravili. 

  (ii)  rezultati s takega turnirja ne štejejo za kakršnokoli razvrščanje ali 
kvalifikacije,  razen v primeru, da je FEI to predhodno odobrila. 

4. V kolikor ni v pravilih posamezne discipline drugače določeno, lahko NZ organizira 
obmejne, promocijske  ali klubske turnirje kot nacionalne za največ štiri sodelujoče 
tuje  NZ in pod pogojem, da ni nagrad ali so razpisane minimalne nagrade. 

5.       Vsi ostali turnirji, kjer lahko sodelujejo tuji športniki, morajo biti organizirani 
kot CI turnirji. ( glej tudi dodatek F) 

 

Člen 102 - Mednarodni turnirji (CI) 

 
1. Mednarodni turnir (CI) mora biti organiziran v skladu s statutom FEI, Splošnimi 
 predpisi (SP) in Športnimi pravilniki ali posebnimi pravili, ki jih določi tehnična 
 komisija FEI glede vabil in je lahko odprt za tekmovalce vseh  NZ.  
2. Mednarodni turnirji (CI) so prvenstveno namenjeni individualnim tekmovalcem. 
 Kljub temu je dovoljena organizacija ekipnih tekmovanj z največ 4. člani, vendar se v 
 nobenem primeru ne smejo imenovati “Pokal narodov”. 
3. Vse športnike, ki so vabljeni ali nominirani,  mora prijaviti njihova nacionalna zveza. 
 Vse tuje športnike, ki jih prijavijo njihove nacionalne zveze v skladu s pravili in 
 propozicijami, mora organizator sprejeti. Vse druge prijave organizator ne sme 
 sprejeti. 
4. Propozicije za CI morajo vsebovati skupno število tujih vabljenih športnikov in 
 konj. 
5. Pri vabilih je potrebno biti pozoren na to, da so vabljeni tudi športniki iz drugih                
  regij. 
6.  CI turnirji so razvrščeni glede na ponujeno višino denarnega sklada in/ali druge 
 kriterije, ki jih določa pristojna tehnična komisija in jih odobri Biro FEI. 

 

Člen 103- Uradni mednarodni turnirji (CIO) 

 
1. Uradni mednarodni turnir (CIO) je turnir, za katerega so nacionalne zveze vabljene, 
 da pošljejo izbrane ekipe in individualne tekmovalce. Organiziran mora biti v skladu s 
 Statutom FEI,  SP in športnimi pravili.  
2. CIO mora vsebovati uradno tekmovanje za ekipe in za individualne tekmovalce v 
 skladu s športnimi pravili posamezne discipline. 
3. V Evropi lahko vsaka NZ v enem koledarskem letu organizira le en CIO za člane v 
 vsaki disciplini, razen v primerih, ko  Biro odloči drugače. 
4. Za ostale starostne grupe in za člane izven Evrope, mora biti število CIO posebej 
 odobreno s strani Generalnega sekretarja po priporočilu tehnične komisije posamezne 
 discipline. 

 

Člen 104 – Prvenstva FEI 

 
1. SVETOVNA PRVENSTVA FEI 
1.1. Svetovna prvenstva posameznih disciplin za člane so lahko organizirana na sledeč 
 način: 
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1.1.1. za preskakovanje ovir, dresurno jahanje in CC v parnih letih med poletnimi 
 olimpijskimi  igrami; 
1.1.2.  Za endurance, voltažiranje in reining – vsako parno leto 
1.1.3.  Za vožnjo vpreg – vsako leto 
1.1.4.  Za invalidsko konjeništvo vsako neparno leto 
1.2.    V primeru, da pravila posamezne discipline določajo drugače,  mora biti na prvem 
  pregledu konj prisotnih vsaj devet nacij 
1.3.   Svetovna prvenstva za člane v katerikoli disciplini so lahko organizirana tudi v letih 
  poleg navedenih zgoraj, v kolikor to odobri Biro. 
1.4. Generalna skupščina lahko tudi odloči, da organizira v istem obdobju in na istem 

 mestu svetovno prvenstvo za konjeniške discipline, navedene zgoraj - pod imenom 
 “svetovne konjeniške igre” 

 
2. KONTINENTALNA PRVENSTVA FEI 
 
2.1.     Za člane: 
2.1.1.  Kontinentalna prvenstva v posameznih disciplinah za člane ter odprta za NZ ali 

 regionalne ekipe posameznega kontinenta, so lahko organizirana v neparnih letih.  
  Razen v primerih,  ko pravila posamezne discipline določajo drugače, mora na prvi 

 veterinarski kontroli konj  biti prisotnih najmanj šest nacionalnih ali regionalnih ekip.  
2.1.2.  Nacionalni zvezi Severne in Južne Amerike smeta vsaka zase organizirati 
 kontinentalna  prvenstva in sicer v letu, ki sledi poletnim OI. NZ Srednje Amerike 
 lahko sodelujejo bodisi na prvenstvih Severne ali Južne Amerike, vendar ne na obeh. 
2.1.3.  Odprta kontinentalna prvenstva v olimpijskih disciplinah so lahko organizirana v letu 
 pred OI. Severno in južno ameriške NZ lahko organizirajo taka prvenstva vsako leto. 
 NZ Srednje Amerike lahko sodelujejo bodisi na prvenstvih Severne ali Južne 
 Amerike, vendar ne na obeh. 
2.2.    Za ostale kategorije: 
    Kontinentalna prvenstva FEI za Y, J, P in CH so lahko organizirana vsako leto. 
2.2.1 V Evropi se jih morajo udeležiti najmanj štiri NZ, izven Evrope pa je število 

najmanj dve NZ. Ta prvenstva so lahko organizirana skupaj s CI pod pogoji pravil 
posamezne discipline. 

2.2.2.  Odprta kontinentalna prvenstva FEI za Y, J, P in CH kakor tudi za endurance so lahko 
 organizirana vsako leto. 
 NZ Severne in Južne Amerike lahko vsaka zase organizirajo taka prvenstva vsako leto.   

 NZ Srednje Amerike lahko sodelujejo na prvenstvu Severne ali Južne Amerike, 
 vendar ne na obeh. 

2.2.3. Nazivi in ustrezne medalje bodo  podeljene posameznim športnikom na osnovi    
 rezultatov. 
 
3.      REGIONALNA PRVENSTVA FEI  
3.1. Regijska prvenstva so lahko organizirana v okviru neke geografske grupe (

 Mediteran, Balkan, Donava, Alpe itd.), kjer sodelujeta najmanj dve NZ. 
3.2. Regijska prvenstva so lahko organizirana vsako leto in so odprta na osnovi 

 povabila za vse NZ izven določenega področja ali grupacije.  
3.3. Organizacijski odbori prosto izbirajo program in lahko vključijo poljubno obliko 

 tekmovanj, ki so določena v športnih pravilih. 
 
4.    SPLOŠNA DOLOČILA 
4.1. Sestava ekip in število individualnih športnikov, ki so upravičeni nastopiti na 

prvenstvih, je določeno v  športnih pravilih za posamezno disciplino 
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 4.2.  V nobenem slučaju ne sme organizator omejiti števila športnikov ali ekip za katerokoli 
 FEI prvenstvo. FEI Biro lahko omeji število prijav,  če smatra, da je to potrebno 

 4.3.  Katerokoli odprto prvenstvo potrebuje odobritev FEI Biroja. 

Člen 105 - TURNIRJI, POIMENOVANI PO FEI 

1. Turnirji, ki so poimenovani po FEI so FEI prvenstva, FEI serija za svetovni pokal, FEI 
serija za pokal narodov  in ostali turnirji, ki jih določi in odobri Biro FEI. 

2. Nazivi turnirjev, imenovanih po FEI, bodo vedno vsebovali črke FEI. 
 

Člen 106 – UPORABA  IN DODELITEV TURNIRJEV, POIMENOVANIH PO FEI  

1. Dodelitve bodo odločene s strani Biroja načeloma na spomladanskem sestanku 
vsako leto na osnovi priporočila FEI in ustrezne Tehnične  komisije ter bodo usklajena s tem 
členom, ustreznimi športnimi pravili in dogovorom  z NZ/organizatorjem.  
 
2.  Čas dodelitve 
 
 Dodelitve s strani FEI Biroja se bodo vršile na sledeč način: 
2.1.  Za FEI svetovne konjeniške igre: pet let pred predvidenimi igrami; 
2.2.  Za finale pokala v preskakovanju ovir, dresurnem jahanju ali CC,  vožnji vpreg, 
 voltažiranju, kontinentalna in svetovna prvenstva članov  (v vseh disciplinah) ter 
 svetovna prvenstva v vožnji vpreg, enduranceu, voltažiranju in disciplini reining tri 
 leta pred predvidenim dogodkom. 
3.         Roki za prijavo 
      NZ   morajo prijaviti kandidaturo za FEI poimenovani turnir najkasneje do 15. 
 decembra v letu pred dodelitvijo s strani Biroja FEI ali do kateregakoli datuma, ki ga 
 določi Generalni sekretar FEI. 
4. V kandidaturi mora organizator preko svoje NZ predložiti uradni FEI obrazec za 
 prijavo ter se strinjati da bodo upoštevana pravila in predpisi FEI. Tako organizator 
 kot NZ morata podpisati dogovor o organizaciji pred odobritvijo FEI poimenovanega 
 turnirja s strani Biroja. Predloženega datuma turnirja ni mogoče spremeniti brez 
 odobritve FEI. 
5. Nobeni NZ ne bo dodeljeno več kot eno svetovno ali kontinentalno prvenstvo v 
 olimpijskih disciplinah za člane v kateremkoli letu, razen če Biro zaradi interesa 
 konjeniškega športa ne odloči drugače.      
6. Nobeni NZ ne bosta dodeljena dva zaporedna svetovna ali kontinentalna prvenstva 
 v isti disciplini ter za isto kategorijo športnikov, razen v  primeru, da ni drugih 
 kandidatov. 
7. Kandidature za FEI regijska prvenstva morajo vsebovati seznam ustreznih NZ ter  vseh 
ostalih povabljenih NZ, skupaj s predlaganim programom in standardom  tekmovanj. 
8. V primeru, da v predvidenem roku ni prejeta nobena primerna vloga za organizacijo 
 FEI poimenovanega turnirja, lahko Biro ponovi kandidacijski postopek. 
 

Člen 107 - VRSTA TEKMOVANJ 

 
1. Ločena tekmovanja za standardne kategorije športnikov, ki so navedene spodaj je 
 možno vključiti v propozicije na vseh turnirjih, razen če je v športnih pravilih 
 določeno drugače: 

1.1. Člani 
1.2. Mladi jahači 
1.3. Mladinci 
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1.4. Jahači na ponijih 
1.5. Otroci 
1.6. Veterani 

2.   Športna pravila posamezne discipline lahko vključujejo tudi druga ločena tekmovanja. 
3.   V tekmovanjih, ki so odprta za več kot eno kategorijo športnikov, je lahko predviden 

poseben način izračuna uvrstitve za določitev zmagovalca v posamezni kategoriji. 
4.   V tekmovanjih, ki so odprta za več kot eno kategorijo športnikov, se vrši samo eno 

žrebanje štartnih številk. 
 

Člen 108 - POIMENOVANJA TEKMOVANJ 

1. Na kategorijah turnirjev CIM, (glej dodatek E) ne smejo biti v naslovu uporabljena 
 imena držav, ali mednarodnih regij. Na ostalih CI turnirjih se v imenu lahko v 
 soglasju z NZ uporabi ime naroda ali države. Na CIO veljajo določila glede imena za 
 eno tekmovanje vsake discipline. 

2. Naziv “svet” ali imena kontinentov, regij ali ostalih grup držav kot naziv tekmovanja, 
pokalov ali drugih klasifikacij, se sme uporabljati le po odobritvi Biroja FEI. 

3. Naziv posameznega turnirja ali povezanih turnirjev (serij), ki so navedeni v Dodatku  
A, ki so organizirani pod okriljem ene ali več NZ zahteva odobritev Biroja in 
odgovorne NZ. 

 

Člen 109 - ORGANIZACIJA TURNIRJEV 

1. Propozicije za vse CI, CIO, finale svetovnega pokala in prvenstva morajo jasno 
 navajati, da se morajo strogo upoštevati FEI – Statut, SP in športna pravila.. 

2. Mednarodna tekmovanja se ne smejo nikoli odvijati po nacionalnih pravilnikih. 
3. V primeru, da je v sklopu CI organizirano nacionalno tekmovanje, nastopi veljavnost 

 FEI pravilnikov takoj po razglasitvi rezultatov nacionalnega tekmovanja.  (glej 
 čl.137.2). 

4. Za prijave za turnirje, ki so sestavni del FEI serije, se uporabljajo pravila ustrezne 
 serije. 

5. Z dovoljenjem Generalnega sekretarja FEI lahko CIO turnir ene discipline vsebuje 
 tekmovanja druge kategorije iste discipline ali CI tekmovanja druge discipline ali 
 disciplin. Na primer CSIO lahko vključuje CDI ali CAI. V takem primeru mora biti v 
 propozicijah jasno določena kategorija posamezne discipline. 

6. Organizacijski odbori mednarodnih turnirjev morajo v roku petih dni obvestiti FEI 
 in vse NZ, katerih  športniki so se udeležili turnirja, o rezultatih in izplačanih 
 nagradah za individualne  ali ekipne uvrstitve, razen v primerih, da FEI zaradi 
kvalifikacij ali razvrstitev ne zahteva drugače..  

7. Programi, sporočila, navodila in objave preko ozvočenja na mednarodnih turnirjih (z 
 izjemo CIM, glej dodatek E) morajo biti napisani ali govorjeni v enem od uradnih 
 jezikov FEI dodatno k nacionalnemu jeziku.  

8. Programi, sporočila in navodila na vseh članskih FEI svetovnih in kontinentalnih 
 prvenstvih morajo biti napisani v  uradnem jeziku dodatno k nacionalnemu jeziku. 

9. Vse objave preko ozvočenja na svetovnih prvenstvih in finalu svetovnega pokala 
 morajo biti v  uradnem jeziku. 

10. Organizacijski odbori mednarodnih turnirjev morajo zagotoviti ustrezno medicinsko in 
veterinarsko pomoč in zadostno število ambulant, tako da je prva pomoč stalno 
zagotovljena. Športna pravila posameznih disciplin lahko vsebujejo dodatne 
veterinarske ali zdravstvene zahteve, upoštevanje le – teh je obvezno. 

11. FEI lahko od organizatorjev mednarodnih turnirjev zahteva ustrezne finančne garancije 
za gostitev FEI poimenovanega turnirja. 
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Člen 110- PROPOZICIJE ZA TURNIRJE 

1. Po vsaki letni odobritvi koledarja  FEI, mora uprava FEI preko vpletenih NZ poslati 
kontrolni seznam za propozicije vsem organizacijskim odborom za CIM, CI, CIO, 
prvenstva in igre, ki so že objavljeni v odobrenem uradnem koledarju za naslednje 
leto. Le ti morajo vrniti izpolnjene obrazce v enem od uradnih jezikov njihovim NZ, da 
bi se lahko ugotovile in odpravile vse napake v zvezi s FEI Statutom, SP, VP, in 
športnimi pravili preden so dokumenti poslani sekretariatu FEI v končno odobritev 
najkasneje 16 tednov pred pričetkom turnirja. Vse naknadne spremembe je potrebno 
sporočiti generalnemu sekretarju FEI, ki jih mora odobriti. Spremembe morajo biti 
sporočene NZ v na čim hitrejši način. 

2. V izjemnih primerih lahko organizacijski odbor spremeni propozicije v soglasju z 
vodji ekip, delegatom domače NZ in sodniškim zborom. Vse take spremembe je 
potrebno čimprej sporočiti vsem tekmovalcem in funkcionarjem, ter preko tujega 
sodnika obvestiti generalnega sekretarja FEI. 

3. Vse propozicije morajo vsebovati datum in kraj turnirja ter datume za prijave v skladu 
s spodnjim kontrolnim seznamom: 

 (i) discipline, za katere je turnir organiziran 
 (ii) program tekmovanj 
 (iii) ali se turnir odvija v dvorani ali na prostem 
 (iv) vrsta in mere tekmovališč in ogrevalnih prostorov 
 (v) kategorije, narodnosti in ostale podrobnosti vabljenih športnikov in konj 
 (vi) hlevi in možnost nastanitve 
 (vii) višino nagradnega sklada in razdelitev 
 (viii) nacionalni veterinarski zdravstveni predpisi in VP 
 (ix) ali so stave dovoljene 
 (x) pravila obnašanja 
 (xi) omejitev odgovornosti 
 (xii) kakršnekoli ustrezne podrobnosti 
4.  Propozicije morajo vsebovati tudi čas in kraj  veterinarskega pregleda v skladu z 

veterinarskim pravilnikom FEI. 

Člen 111 - TURNIRJI Z IZPOSOJENIMI KONJI 

1.  Mednarodna tekmovanja so lahko organizirani z izposojenimi konji, ki jih zagotovi 
NZ gostiteljica. 

2.  Na turnirjih z izposojenimi konji veljajo ustrezna pravila za posamezne discipline in 
kategorije tekmovanj. 

3.  Konji morajo imeti svojo običajno uzdo in brzdo, ki se je ne sme zamenjati v času 
turnirja, razen v primeru, da to dovoli lastnik konja. 

4.  Vsak športnik bo imel možnost, da jaha izžrebanega konja v dveh enournih terminih v 
skladu s pravili, ki jih določi organizacijski odbor. 

4.1 V primeru očitne popolne neskladnosti jahača in konja, lahko organizacijski odbor po 
mnenju sodniškega zbora nadomesti konja z rezervnim. 

5.   Odgovorna oseba v primeru izposojenega konja je oseba, kot je določeno v členu 118. 
 

Člen 112 - URADNI KOLEDAR 

1. Koledar odobri Generalni sekretar   za naslednje leto.  
2.  Datumi FEI turnirjev bodo objavljeni v čim krajšem času po odobritvi. 
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3.  Vloge za organizacijo CI in CIO morajo biti poslane čimprej ter morajo prispeti v 
sekretariat FEI najkasneje do 1. oktobra razen v primeru, da Generalni sekretar določi 
drug datum.  Za vsak turnir je lahko predlagan le en termin. 

3.1. Vloge za CIM bodo poslane najkasneje štiri tedne pred datumom turnirja. 
3.2.   Generalni sekretar lahko pred odobritvijo termina predlaga spremembe zaradi 

 uskladitve koledarja. 
4. Za vloge in/ali spremembe za turnirje višjega nivoja, ki bodo prispele po izteku 

 predvidenega roka, bodo NZ in/ali organizator imeli možnost pojasnila za zamudo. Po 
 ocenitvi razlogov za zamudo lahko generalni sekretar sprejme pozno vlogo ali 
 spremembe. 

5.   Prioritete prvenstev in ostalih turnirjev na visokem nivoju so lahko opredeljene v 
 pravilnikih posameznih disciplin.  

6.    Nobena NZ ali organizacijski komite ne more organizirati turnirja brez objave v 
 uradnem koledarju in odobritve generalnega sekretarja. 

 

 POGLAVJE II – UDELEŽBA ŠPORTNIKOV IN KONJ  

Člen 113 REGISTRACIJA ŠPORTNIKOV IN KONJ 

1. Vsi športniki in konji morajo biti registrirani pri FEI, razen v primerih, ko je drugače 
določeno v športnih pravilih posameznih disciplin ter pri svoji NZ ali NZ gostiteljici,  
preden lahko nastopijo na mednarodnih tekmovanjih (glej tudi člen 119 narodnost 
športnikov in poglavje V- konji. 

2.  NZ so odgovorne za registracijo športnikov in konj ter bodo zagotovile, da imajo 
 športniki ustrezno športno nacionalnost. NZ so v skladu s čl. 119 prav tako odgovorne  za 
izbris športnika ali konja, ki iz kateregakoli razloga ne tekmuje več. 

3.   Katerikoli športnik ali konj, ki ni registriran pri FEI bo avtomatsko diskvalificiran. 

Člen 114 – IDENTIFIKACIJA KONJ  

1. Organizator bo zagotovil identifikacijsko številko za vsakega konja. 

2. Identifikacijska številka mora biti na konju ves čas turnirja, ko je konj izven hlevov 
 turnirja. 

Člen 115 – VABILA 

1. Vabila NZ tujim individualnim tekmovalcem za udeležbo na CI in CIO morajo biti  
naslovljena na nacionalne zveze vabljenih športnikov. Vabila s strani organizacijskega 
odbora je treba nasloviti preko njihove NZ na nacionalne zveze vabljenih športnikov. 
Vabilom morajo biti priložene tudi propozicije. Odstotek osebno vabljenih športnikov 
je določen v športnih pravilih posamezne discipline. Osebna vabila, ki jih pošlje 
organizacijski odbor (tujim in/ali domačim športnikom) morajo zagotavljati enake 
pogoje kot za ostale športnike in ne smejo v nobenem primeru biti v odvisnosti od 
finančnih prispevkov. Plačilne kartice, zneski za prisotnost – tudi v obliki zagotovitve 
VIP omizja ali privilegijev na turnirju so striktno prepovedani ter bodo sankcionirani. 

2. Vabila za udeležbo na CIO smejo biti poslana le iz NZ organizatorja neposredno na 
ostale NZ, kjer je treba navesti število športnikov in konj, ki smejo nastopiti v uradnih 
tekmovanjih ekip, prav tako pa tudi možno število posamičnih prijav. 
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3. Na CIO je lahko število vabljenih NZ omejeno v skladu s propozicijami turnirja, ki jih 
odobri FEI in pravili posamezne discipline. 

4. Objava datuma in kraja odobrenega prvenstva velja avtomatično kot povabilo vsem 
NZ, ki so upravičene sodelovati, razen v primerih, navedenih v športnih pravilih 
posamezne discipline. Namen udeležbe na prvenstvu mora biti poslan NZ gostiteljici 
čim prej je to mogoče. 

5. Vsi športniki ekip, ki se udeležijo CIO, prvenstev in iger, morajo imeti enake 
ugodnosti in pogoje. Če za vse udeležence ni na razpolago enakih nastanitvenih 
pogojev in hlevov, se jim le-ti dodelijo z žrebom. 

Člen 116 – PRIJAVE 

 FEI lahko uvede specifičen on-line sistem prijavza organizatorje in NZ za vodenje 
 prijav takmovalcev in konj pod pogojem, da Generalni sekretar pravočasno obvesti 
 organizatorje o takšni zahtevi. V primeru, da so prijave izvršene brez uporabe takega 
 sistema (če je v veljavi), jih FEI ne bo upošteval, tekmovalce in konje, ki ne bodo 
 prijavljeni kot je predpisano z on-line sistemom, bo FEI diskvalificiral. V primeru, da 
 bo on-line sistem uveden, bo Generalni sekretar posredoval organizatorjem in NZ 
 ustrezna navodila  in postopke .  
1.   Število prijavijo za turnir je urejeno s športnimi pravili posamezne discipline, razen za 

prvenstva, ki obsegajo več kot eno disciplino in za FEI svetovne konjeniške igre, za 
katere veljajo določila tega člena. 

2.  Vse vabljene ali poimenske tekmovalce za mednarodni turnir mora prijaviti njihova 
NZ. Organizacijski odbor mora sprejeti vse tuje tekmovalce, ki jih je izbrala njihova 
NZ v skladu  s športnimi pravili discipline in propozicijami. Organizacijski odbor ne 
sme sprejeti nobenih drugih prijav. 

3.   Nacionalne zveze so odgovorne za izbor in prijavo kvalificiranih konj in športnikov. 
To vključuje tudi zdravstveno stanje in sposobnost športnikov in konj, ki bodo 
nastopili v tekmovanjih, za katera so prijavljeni. 

4.   Prijave za katerokoli prvenstvo, ki vsebuje več kot eno disciplino ter za FEI svetovne 
konjeniške igre, bodo prijave obvezno izvršene v treh fazah, kot je to opredeljeno v 
članih 4.1., .2. in 4.3. spodaj:  

4.1.  Načelne prijave morajo prispeti do organizacijskega odbora najkasneje osem tednov 
pred predvidenim pričetkom turnirja. Načelna prijava pomeni, da NZ resno namerava 
poslati športnike in konje, da se udeležijo turnirja. Navesti mora, ali namerava poslati 
samo ekipo, ekipo in posamične tekmovalce ali samo posamične tekmovalce. 

4.2.  Poimenske prijave morajo prispeti do organizacijskega odbora najkasneje štiri tedne 
pred predvidenim začetkom turnirja ter morajo vsebovati seznam imen športnikov in 
konj, iz katerega bodo izbrane dokončne prijave, skupaj s številom športnikov in konj, 
ki jih NZ namerava poslati. Število poimenskih prijav ne sme presegati dvojnega 
števila vabljenih iz propozicij ali določenih s pravili. Ko so poimenske prijave že 
izvršene, lahko NZ pošlje manjše število športnikov in/ali konj, nikoli pa več kot jih je 
bilo v poimenski prijavi. NZ, ki se kljub poimenski prijavi ne udeležijo turnirja brez 
opravičljivega razloga, bo organizacijski odbor prijavil generalnemu sekretarju, ki 
preda zadevo v oceno opravičila FEI Tribunalu. 

4.3.  Dokončne prijave morajo prispeti do organizacijskega odbora najkasneje štiri dni 
pred predvidenim začetkom turnirja. Ta prijava predstavlja končni izbor športnikov in 
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konj, ki bodo potovali na turnir. Dokončne prijave ne smejo prekoračiti dovoljenega  
števila in morajo biti izbrane iz seznama poimenskih prijav. Potem, ko so bile 
dokončne prijave poslane, je mogoče izvršiti spremembo konj in/ali športnikov iz 
seznama poimenskih prijav le na osnovi izrecnega dovoljenja organizacijskega odbora.  

5.  Obrazci za konje morajo vsebovati ime/imena, pasmo, spol, starost, barvo, državo 
 porekla, sedanje državljanstvo in številko potnega lista ter, registracijsko številko FEI 
 in kjer je to potrebno, tudi kvalifikacije. 

6.  V primeru, da NZ pošlje več športnikov in/ali konj, kot jih je prijavila v poimenskih 
 prijavah, lahko organizator odkloni njihovo namestitev ali udeležbo na turnirju tudi v 
 slučaju, da bi propozicije tako udeležbo dovoljevale. 

7.  V času turnirja lahko športnik odjavi enega ali vse konje, ne more pa dodati konja, 
 ki ni bil predhodno prijavljen za neko tekmovanje brez predhodne odobritve 
 organizacijskega odbora in sodniškega zbora. 

8. V primeru, da je NZ prijavila ekipo in ugotovi, da ne bo mogla zagotoviti ekipe, mora 
 o tem nemudoma obvestiti organizacijski odbor. 

9.  Ekipe ali posamične športnike, ki so bili dokončno prijavljeni, vendar se ne udeležijo 
 turnirja ter za to nimajo opravičljivega razloga, mora tuji sodnik/tehnični delegat  prijaviti 
generalnemu sekretarju za obravnavo na Tribunalu FEI. Udeležba na drugem  turnirju, ki 
se odvija v istem času, ne predstavlja opravičljivega razloga za neudeležbo  na 
prijavljenem turnirju.Odjava po datumu končne prijave ali odsotnost bo odgovorna 
 oseba odgovorna za morebitno odškodnino organizatorju (za hleve ali namestitev če ju 
 organizator zagotavlja in je navedeno v propozicijah) 

10.   Razen v primeru, da je drugače določeno v športnih pravilih, NZ ne sme izvršiti  
  dokončne prijave za isto kombinacijo športnik/konj več kot enemu    
  organizacijskemu odboru za isti termin pod kaznijo diskvalifikacije takega  
  športnika/konja na turnirju, ki bi se ga udeležil. 

Člen 117 – IZBOR EKIP IN POSAMIČNIH ŠPORTNIKOV 

1. NZ so odgovorne za izbiro športnikov in konj na vseh mednarodnih turnirjih ali ki 
bodo zastopali njihovo državo na CIO, prvenstvih in regijskih ter Olimpijskih igrah, 
pod pogojem, da so športniki in konji kvalificirani v vseh pogledih in pogojih, 
predvidenih za posamezni turnir in imajo športno nacionalnost NZ za katero 
tekmujejo. 

2. Samo konji in športniki, ki posedujejo Certifikat o usposobljenosti, smejo biti 
prijavljeni za svetovna prvenstva in OI. (dodatek C) v skladu s športnimi in 
olimpijskimi pravili. 

3. Samo športniki z ustrezno licenco   in imajo športno nacionalnost NZ, ki jih nominira, 
smejo nastopiti na CI.. 

4. Prijave športnikov in konj, katerih NZ je bila suspendirana ali izključena, ne smejo biti 
sprejete na mednarodnih turnirjih ali nacionalnih turnirjih izven države njihove NZ v 
času suspenza ali izključitve. 

5. Noben športnik ne sme nastopiti “izven konkurence” (hors concours) na kateremkoli 
mednarodnem tekmovanju, razen v primeru, da je to predvideno v športnih pravilih 
posamezne discipline.. 
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6. Nobenemu tekmovalcu ne sme biti dovoljena prijava pod drugim imenom, kot je 
navedeno v njegovi licenci. 

Člen 118 - ODGOVORNE OSEBE 

1. Odgovorna oseba konja je po SP in VP pravno odgovorna za konja in v kolikor ni 
drugače določeno podvržena Pravnemu sistemu FEI (Poglavje VIII). 

2. Odgovorna oseba in vse druge osebe so v skladu s Statutom obvezne poznati statut, 
predpise in športna pravila. Nepoznavanje le teh jih ne odvezuje pravne odgovornosti 
po teh predpisih. 

3. Za uporabo predpisov, določenih v SP in VP je odgovorna oseba običajno športnik, ki 
jaha, voltažira ali vozi konja v toku turnirja, vendar se lahko tudi lastnik konja in 
ostalo osebje, kot na primer, a ne omejeno na veterinarje, konjarje, smatrajo kot 
odgovorna oseba, v kolikor so prisotni na turnirju in so sprejeli ustrezno odločitev v 
zvezi s konjem. Pri voltažiranju se oseba, ki lonžira konja smatra kot dodatna 
odgovorna oseba. 

4. športniki, mlajši od 18 let (mladoletni športnik): 

4.1.  Če je športnik mlajši kot 18 let, mora NZ ali vodja ekipe imenovati predstavnika 
 športnika. 

4.2.  Predstavnik je lahko  eden od staršev športnika, vodja ekipe, trener, ali veterinar 
 ekipe, lastnik konja ali kaka druga odgovorna odrasla oseba. NZ mora organizatorju in 
 njegovi NZ sporočiti ime odgovorne osebe ob prijavi.  

4.3.  V primeru, da NZ in vodja ekipe ne sporočita imena odgovorne osebe, se lahko 
 katerikoli od staršev smatra za odgovorno osebo. 

4.4. Mladoletni športnik ostane odgovorna oseba. 

4.5. Predstavnik lahko zastopa mladoletno odgovorno osebo v vseh relacijah z 
 organizatorjem, nacionalno zvezo ter uradnimi osebami FEI, vključno z, a ne omejeno 
 na prisotnost pri kontroli prepovedanih substanc. 

4.6. Kadar je predstavnik iz druge NZ kot odgovorna oseba, se vse komunikacije odvijajo 
 preko NZ odgovorne osebe.  

5. Odgovorna oseba  skupaj z  vodjo ekipe ali v odsotnosti vodje ekipe samo odgovorna 
oseba, je odgovorna za kondicijo, zdravstveno stanje  in upravljanje konja  kakor tudi 
za prijave in odjave vsakega in vseh konj v njihovi pristojnosti. 

6.  Odgovorna oseba je odgovorna za kakršnakoli dejanja v hlevih z njene strani ali s 
strani katerekoli druge osebe, ki ima pooblaščen dostop do konja, kakor tudi med 
jahanjem, vožnjo ali vadbo kateregakoli konja pod njegovo pristojnostjo. Zmanjšana 
učinkovitost zagotavljanja varnosti v hlevih ne oprosti odgovorne osebe njegove 
odgovornosti. 

7. V kolikor odgovorna oseba ni zmožna ali ji je preprečeno iz kakršnegakoli 
razloga skrbeti za konje, ki so v njeni pristojnosti, mora o tem nemudoma 
obvestiti sekretarja organizacijskega odbora in veterinarsko komisijo.  

8. Odgovorna oseba in/ali kakršnokoli podporno osebje ne sme v smislu stav  na 
 kakršenkoli način kršiti pravila fair play-a,  kazati  nešportnega obnašanja ali 
 poizkušati vplivati na rezultate tekmovanja v  nasprotju s športno etiko. 
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 Kakršnekoli zgornje  kršitve bodo predmet obravnave v  skladu z VIII. poglavjem 
 Splošnih predpisov in  VIII. poglavjem Statuta FEI. 

Člen 119 – NARODNOST ŠPORTNIKOV 

 

1. Splošno 

1.1.  Nacionalna zveza države, kjer ima športnik državljanstvo, se smatra kot njegova  NZ. 
 Za nastope za določeno državo je zahtevan dokaz o narodnosti. 

1.2.  Razen v primerih, določenih v točkah 4, 5, 6.2 in 6.3, lahko športnik nastopi na 
 mednarodnih turnirjih le za svojo NZ, kot je določeno v točki 1.1. 

2. Športna narodnost in sprememba športne narodnosti: odrasli športniki 

2.1. športnik, ki je državljan več kot ene države, se mora, ko napolni 18 let  odločiti, 
 katera je njegova NZ v zvezi z mednarodnimi tekmovanji  in mora zato  v skladu s 
 točko 2.2.1. tekmovati pod pristojnostjo te NZ. Nadaljnje spremembe  športne 
 narodnosti so možne le skozi postopek spremembe pod pogoji  določenimi v točki 
2  tega člena. 

2.2.  Sprememba športne narodnosti 

2.2.1.  Osnovni pogoj: odrasel športnik, ki je ali je  postal državljan več kot ene države in želi 
 tekmovati za novo/drugo državo lahko zaprosi za spremembo športne narodnosti pri 
 FEI pod pogojem, da je državljanstvo pridobil do 31. decembra predhodnega leta. 

2.2.2. Dodatne zahteve pred udeležbo na FEI prvenstvih, FEI serijah svetovnega pokala, ali 
 FEI pokala narodov: 

(i)   v zvezi z izjemo določeno v točki 2.2.3. spodaj, mora športnik imeti stalno 
 prebivališče v novi državi pred prvim tekmovanjem vsaj :(a) najmanj 
 neprekinjeno dve leti; ali (b) skupno pet let v nepovezanih obdobjih. 

(ii)  športnik ni nastopil na tekmovanjih, določenih v točki 2.2.2 za predhodno  NZ 
 v dveh letih pred tekmovanjem, na katerem želi tekmovati pod novo 
 športno narodnostjo. 

2.2.3. Zahteva glede stalnega prebivališča, opredeljena v točki 2.2.2. (i) je obvezna razen v 
 primeru, da športnik izpolnjuje sledeče pogoje: 

(i) tekmovalčeva pravica za novo športno narodnost je na osnovi rojstva v tisti 
 državi 

(ii) tekmovalčeva pravica za novo športno narodnost je na osnovi rojstva enega od 
 staršev v tisti  državi 

(iii) naturaliziran športnik je bil državljan te države in izgubil državljanstvo 
 neprostovoljno in brez kaznivih dejanj 

(iv) naturaliziran športnik je moral preklicati  predhodno državljanstvo kot 
 pogoj za pridobitev novega. 

2.2.4. Kadar naturalizirani športnik lahko dokaže, da je uradno poročen z državljanom 
 nove države, se pogoj stalnega prebivališča iz točke 2.2.2.(i) zniža na eno leto 
 neprekinjenega stalnega prebivališča ali tri leta v nepovezanih obdobjih. 
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2.2.5. Vloga za spremembo športne narodnosti mora biti predložena generalnemu sekretarju 
 FEI preko nove NZ z navedbo razloga in predložitvijo potnega lista ali drugega 
 osebnega dokumenta nove države, ki jo želi zastopati.  FEI mora o vlogi obvestiti 
 staro NZ, da je bila vložena vloga za spremembo športne narodnosti. 

2.2.6. športnik bo lahko nastopal za novo NZ le po pisni odobritvi FEI za  spremembo 
 športne narodnosti. 

2.2.7. V posebnih in izjemnih primerih ima FEI diskrecijsko pravico  odobritve spremembe 
 v soglasju s prizadetimi NZ. 

2.2.8. Udeležba na OI in Para OI je tudi predmet pravil le teh (Bye-law pravilu 42, 
 olimpijski čarter) in še posebno glede čakalne dobe predvidene v teh pravilih. 
 Podobno je regulirana tudi udeležba na Regijskih in kontinentalnih igrah. 

3.  Športna narodnost in njene spremembe: mladoletni športniki 

3.1. Mladoletni športnik, ki je državljan več kot ene države, se lahko vsako leto odloči, 
 za katero državo bo nastopal. 

3.2. Mladoletni športnik lahko kasneje spremeni svojo NZ (samo enkrat v koledarskem 
 letu). Takšna sprememba NZ je predmet odobritve predhodne in nove NZ ter FEI v 
 kolikor je mladoletni športnik že nastopil na mednarodnem turnirju za drugo NZ od 1. 
 januarja tistega leta. 

3.3. Na 18. rojstni dan športnika začne veljati določilo točke 2 zgoraj. V tem času se bo 
 športnik registriral pri izbrani NZ, ki ga bo registrirala pri FEI. 

4. V primeru osamosvojitve ali pridružitve države, province, ali kolonije z razlogom 
 spremembe meja ali v primeru, da je nova NZ sprejeta v FEI, lahko športnik še 
 naprej tekmuje za državo, kateri pripada ali je pripadal v kolikor je v tej državi NOC. 
 Vendar lahko, v kolikor mu to bolj ustreza, zastopa novo NZ. Taka odločitev zahteva 
 odobritev FEI, ki se lahko dodeli le enkrat. 

5. športnik, ki živi v tujini, (i) ki izgubi državljanstvo ali (ii) postane begunec ali (iii) 
katerega država nima  NZ ali ki ni ali ni nikoli bila član FEI, lahko tekmuje kot 
državljan NZ, ki mu je izdala licenco, na vseh mednarodnih turnirjih, vključno s 
prvenstvi, dokler njegova država nima NZ ali ta ne postane članica FEI. 

5.2. Športnik, katerega država ni članica FEI in ne izpolnjuje pogojev iz točk 4 in 5 zgoraj, 
 lahko v izrednih primerih prejme posebno pooblastilo FEI in nastopi na FEI turnirjih 
 pod zastavo FEI.  

6. Športniki, ki živijo v tujini  

6.1. Odrasel športnik, ki živi v tujini, se lahko prijavlja na tekmovanja kategorij CN, CIM 
 kot tudi CI preko NZ države v kateri živi v kolikor ima soglasje svoje NZ in FEI. 
 Športnik zadrži svojo NZ pride pa pod pristojnost NZ gostiteljice za zgoraj navedena 
 tekmovanja ter mora upoštevati ustrezna pravila. Ta administrativna možnost ne 
 predstavlja spremembe športne narodnosti. Športnik bo v vseh primerih zadržal svojo 
 NZ in nastopal za svojo državo. 

6.2. Mladoletni športnik lahko tekmuje za državo stalnega prebivališča na naslednjih 
 turnirjih, ne glede kje so organizirani: CI za jahače na ponijih, mladince in za  mlade 
 jahače (razen na CIO in prvenstvih) ter članskih CIM kot so določeni v dodatku E SP. 
 O takih primerih bo moral športnih obvestiti svojo NZ in FEI. 
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6.3. Mladoletni športnik, ki je vedno nastopal za državo stalnega prebivališča in ne svojo 
 NZ, lahko zaprosi na FEI  za uveljavitev države stalnega prebivališča kot njegove NZ, 
 ko dopolni 18 let, čeprav ni državljan te države, v kolikor: (i) ni nikoli nastopal za 
 lastno NZ; (ii) je država stalnega prebivališča s strani FEI spoznana kot država, kjer je 
 težko pridobiti državljanstvo; (iii) mladoletni športnik ima osebni dokument ali stalno 
 prebivališče države kjer prebiva ali kak drug ustrezen dokument; (iiii) mladoletni 
 športnik je prebival v državi najmanj 5 zaporednih let. FEI bo v takem primeru imela 
 diskrecijsko pravico odobritve ali zavrnitve pod temi pogoji, upoštevajoč najboljše 
 interese športa v primerjavi z najboljšimi interesi mladoletnega športnika. 

Člen 120 – VODJE EKIP 

 
1.  NZ morajo imenovati vodjo ekipe, če trije ali več njihovih športnikov nastopa na CIO, 

FEI prvenstvih, FEI regijskih ali OI ali Para OI. V primeru prijave samo posamičnih 
športnikov brez imenovanega vodje ekipe, mora NZ določiti enega od športnikov da 
vrši funkcijo vodje ekipe. 

2.   Za CI turnirje je imenovanje vodje ekip priporočeno. 

3.   Vodje ekip morajo biti prisotni na vseh tehničnih sestankih, ki so organizirani zanje v 
zvezi s turnirjem. 

4.    Vodje ekip so odgovorni za sledeče: 

4.1.  Splošno vodenje in pripravljenost konj, prijavljenih za turnir ter upoštevanje VP s 
strani veterinarja ekipe in ostalih uradnih članov ekipe. 

4.2.  Prijavo in odjavo športnikov in konj, ki so prijavljeni za tekmovanja na CIO, FEI 
prvenstvih, FEI regijskih prvenstvih, Olimpijskih igrah, para OI in CI, v kolikor so 
imenovani. 

4.3. Splošno vodenje in skrb za telesno pripravljenost športnikov in njihovo obnašanje, še 
 posebno za športnike,  mlajše od 18 let. V primeru udeležbe športnikov, mlajših od 18  let, 
so vodje ekip odgovorni za obnašanje tako ekip kot posameznikov in biti pri njih  prisotni. 

4.4.  Obveščanje Organizacijskega odbora o izbranih tekmovalcih in konjih za ekipna 
tekmovanja. 

5. Vodja ekipe lahko zamenja tekmovalce in konje v okviru svoje ekipe, ne sme pa dodati 
ali nadomestiti športnika in/ali konja uradne ekipe s tekmovalcem in ali konjem, ki je 
sicer prijavljen za turnir, vendar ni bil določen kot član ekipe, razen v primerih bolezni, 
nesreče kot je to navedeno v členu 121.3 (razen če Certifikat o usposobljenosti tega ne 
dovoljuje - glej svetovna prvenstva, OI). 

6. Vodje ekip v času turnirja ne smejo opravljati nobene druge uradne funkcije. 

7. Vodja ekipe ali njegova NZ lahko imenuje namestnika, ki je prisoten na sestankih ali 
za opravljanje drugih funkcij, vendar pa namestnik ne more biti deležen pravic, ki 
veljajo za imenovane vodje ekip iz Člena 131. 

 

Člen 121 – PRIJAVA UDELEŽENCEV 
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1. Vodje ekip morajo oddati prijave za udeležbo v uradnem ekipnem tekmovanju ter 
 imena posamičnih športnikov ob času, ki ga določi organizacijski odbor ter v skladu 
 s pravili. 

2. V primeru, da NZ prijavi večje število športnikov in konj kot je dovoljeno za uradno 
 ekipo, mora vodja ekipe določiti člane ekipe najkasneje po prvem veterinarskem 
 pregledu, v kolikor ni drugače določeno v športnem pravilniku za posamezno 
 disciplino. 

3. V primeru nesreče ali bolezni člana ekipe in/ali konja, prijavljenega za ekipno 
 tekmovanje, je lahko tak individualni športnik in/ali konj nadomeščen z drugim. 
 Zamenjavo mora sporočiti vodja ekipe najkasneje eno uro pred ustreznim 
 tekmovanjem razen v primerih, ko je drugače določeno v ustreznih športnih pravilih. 
 Odjavljeni športnik/konj ne more nastopiti v nobenem drugem tekmovanju na 
 tistem turnirju. 

 

Člen 122 – OBLEKA IN POZDRAV 

 

1. Na vseh tekmovanjih, ki se odvijajo na turnirskem prostoru pod vodstvom sodniškega 
zbora, mora vsak športnik iz vljudnosti pozdraviti predsednika sodniškega zbora, razen 
v primerih, ko predsednik izda drugačna navodila. Organizacijski odbor mora v 
dogovoru s predsednikom sodniškega zbora obvestiti tekmovalce, da pozdravijo 
predsednika države kadar je prisoten in druge posebne goste na uradni tribuni. 

2. Predsednik ali  član sodniškega zbora mora potrditi vse pozdrave. 

3. športniki morajo biti primerno oblečeni, ko se pojavijo pred gledalci. 

4. Registracija barv 

4.1. Posebne barve ali obarvanost posameznih delov uniform predvidenih za posamezna 
 tekmovanja v skladu s športnimi pravili posamezne discipline so predmet odobritve s 
 strani ustrezne tehnične komisije. 

4.2. Posebne barve ali obarvanost posameznih delov uniform je možno registrirati  pri FEI 
 s strani NZ za zadržanje ekskluzivnosti uporabe v prid prosilca pod naslednjimi pogoji  

 (i) Prošnja za registracijo je sprejeta s strani FEI kadarkoli med letom. Odobrena       
  registracija bo veljavna pet let, vključno z letom, ko je bila vloga prejeta. Datum in 
  čas prejema vloge bosta odločala o prioriteti registracije. 

 (ii). Tradicionalnih črnih, rdečih ali modrih suknjičev z ovratniki enake barve, ni mogoče 
    registrirati. 

 (iii) Barve, ki so že množično v uporabi s strani NZ  in niso registrirane ne bodo sprejete 
    za registracijo, razen v primeru, da niso v uporabi več kot eno leto. 

   (iv) Barve morajo biti v skladu s športnimi pravili posamezne discipline. 

  (v) Barve, registrirane za obdobje petih let bodo avtomatično ponovno registrirane,   
   razen    v primeru, da so odjavljene do 31. decembra petega leta predhodne    
   registracije.  

  (vi) Registrirane barve po teh pravilih lahko nosijo le pooblaščeni predstavniki NZ kot 
     nosilca registracije. 



 

V e l j a  o d  1 . 1 . 2 0 1 2   

4.3.  Spori v zvezi z barvami bodo sporočeni generalnemu sekretarju, katerega odločitev je 
 dokončna. 

Člen 123 – OI itd. glej original 

Člen 124 - MLADI JAHAČI, MLADINCI, JAHAČI PONIJEV, OTROCI IN VETERANI 

1. Športniki ustrezne starosti lahko nastopajo na FEI tekmovanjih in prvenstvih v več kot 
 eni kategoriji za mlade jahače, mladince in jahače na ponijih, vendar v eni disciplini le 
 na enem FEI prvenstvu v kateremkoli koledarskem letu. 

2.  Športniki lahko nastopijo na članskih tekmovanjih in prvenstvih od začetka leta, v 
 katerem napolnijo 18 let, vendar lahko nastopijo samo v kategoriji za mladince ali za 
 mlade jahače ali na prvenstvu za člane v isti disciplini v istem koledarskem letu. 
 Ostale izjeme  glede omejitev starosti so določene v športnih pravilih posameznih 
 disciplin. 

3. V izjemnih primerih lahko tehnična komisija po odobritvi Biroja spremeni starostne 
 meje, postavljene v določilih za specifične turnirje ali regije. 

4. Pravila v zvezi z jahači veterani so določena v športnih pravilih posamezne discipline. 

 POGLAVJE III – SLOVESNOSTI, NAGRADE IN STROŠKI 

 Člen 125 - SLOVESNOSTI 

1. Otvoritve, podelitve nagrad in zaključne slovesnosti lahko potekajo po lokalnih 
 običajih, vendar morajo vsebovati proceduro, opisano v spodnjih točkah. 

2. Predstavnik FEI, v primeru njegove odsotnosti pa predsednik sodniškega zbora, mora 
 biti povabljen, da sodeluje pri otvoritveni svečanosti, podelitvah nagrad in zaključnih 
 slovesnostih na vseh FEI prvenstvih in FEI finalih svetovnih pokalov. 

3. Vsi športniki, povabljeni na te slovesnosti morajo biti na konju, s katerim so 
 tekmovali ali na vozu. V primeru, da je predviden podij za podelitve (kot na OI), se od 
 športnikov lahko zahteva, da razjahajo. Sodniški zbor ima možnost odobritve 
 zamenjave konja v interesu varnosti ali dobrega počutja konj. 

4. Predstavnik FEI ali predsednik sodniškega zbora mora podeliti medalje in pokale FEI 
 pred podelitvijo ostalih nagrad s strani organizatorja ali sponzorjev. 

5. V toku slovesnosti kakor tudi med tekmovanjem je potrebno izkoristiti vsako 
 priložnost za objavo, da se turnir vrši pod pokroviteljstvom FEI. 

6. Podelitev priznanj na prvenstvih mora biti izvedena takoj (nemudoma) po zaključku 
 tekmovanja. 

7. Organizacijski odbor se mora izogniti dolgemu stanju konj pred in med temi 
 slovesnostmi. 

Člen 126 - NAGRADE 

1. Vse denarne nagrade se podeljujejo lastnikom ali osebam, ki konje posodijo ali 
športnikom. Pokali in spominki se podeljujejo športnikom, razen če so izrecno 
namenjeni lastnikom konj. 

2. Vse denarne nagrade predstavljajo delno povračilo stroškov za vzdrževanje hleva,  
vadbe in potnih stroškov. 
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Člen 127- DODELITEV NAGRAD 

1. Na vseh tekmovanjih se morajo nagrade razdeliti v skladu s pogoji tega člena. 

2. Vrednost prve nagrade za posameznike ali ekipe v gotovini ali v predmetih, ki jih je 
lahko zamenjati za gotovino, ne smejo nikoli preseči ene tretjine nagradnega sklada, 
predvidenega za celotno tekmovanje, razen v primeru, da športna pravila posamezne 
discipline določajo drugače. 

3. Najmanjše število ponujenih nagrad je enako eni četrtini nastopajočih, vendar ne manj 
kot pet nagrad. 

4. Nagrade, kot so opisane zgoraj morajo biti zagotovljene za vsa kvalifikacijska 
 tekmovanja za končno uvrstitev na turnirju, ali za končno uvrstitev v seriji turnirjev. 

5. Ena denarna nagrada ali praktična nagrada je lahko predvidena za skupno uvrstitev ob 
zaključku serije kvalifikacijskih tekmovanj, ali na koncu turnirja na osnovi skupno 
doseženih točk ali ob zaključku serije kvalifikacijskih turnirjev pod pogojem, da je bil 
zagotovljen nagradni sklad za vsa predhodna ali kvalifikacijska tekmovanja ali turnirje 
v skladu s tem členom. 

 Člen 128 - RAZDELITEV NAGRAD 

1. Celoten nagradni sklad, naveden v propozicijah posameznega tekmovanja mora biti 
razdeljen.  

2. Denarne nagrade morajo biti razdeljene vodjem ekip, lastnikom ali najemodajalcem 
konj v roku desetih dni po zaključku zadnjega tekmovanja turnirja, pod pogojem, da so 
le-ti poravnali svoje obveznosti do organizacijskega odbora. 

3. Dokler traja obravnava pritožb na določenem tekmovanju, se nagrade za to tekmovanje 
ne sme razdeliti. 

Člen 129 – MEDALJE FEI 

1. Medalje FEI bodo podeljene posameznikom in ekipam glede na uvrstitev na  FEI 
prvenstvih v skladu s športnimi pravili posamezne discipline. 

Člen 130 - PREHODNI POKALI 

1. V primeru, da je za trajno osvojitev prehodnega pokala na mednarodnem tekmovanju 
potrebno določeno število zmag istega športnika ali iste države, se splošni pogoji ne 
smejo spremeniti najmanj pet let od prvega tekmovanja oziroma do osvojitve pokala 
po prvotnih pogojih. 

 

Člen 131 - STROŠKI 

1. Stroški za vodje ekip,  veterinarje ekip, športnike, konjarje, konje in ostale upravičene 
osebe bodo določeni v ustreznih športnih pravilih za vsako disciplino.  

2. Stroški uradnih oseb: 

2.1. Nacionalne federacije in organizacijski odbori bodo krili stroške poti, namestitve in 
 obrokov za vse uradne osebe v skladu s SP in športnimi pravili. 

2.2. Stroški uradnih oseb, ki jih imenuje FEI in plača organizator bodo določeni v soglasju 
 z organizatorjem. 
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Člen 132 - PRAVICE (PRIVILEGIJI) 

1. Prisotni lastniki konj, ki niso športniki, so upravičeni do prepustnice, ki jo izda 
organizacijski odbor in na podlagi katere imajo prost dostop do tribun in prostore za 
vadbo in posebne prepustnice za dostop v hleve. Organizacijski odbor mora zagotoviti 
eno prepustnico za najmanj dva lastnika po konju; za dostop v hleve glej  veterinarski 
pravilnik. 

2. Člani in častni člani Biroja, člani stalnih komisij in nosilci častnih značk FEI, so 
upravičeni do brezplačnega vstopa na vse turnirje v pristojnosti FEI. Generalni sekretar 
bo zagotovil potrdila za vse upravičene osebe na osnovi zahteve. 

3. Lastniki potrdil morajo pravočasno in ne kasneje kot en mesec pred turnirjem vložiti 
prošnjo organizacijskemu odboru, da jim izda vstopnice in prepustnice. Potrdila morajo 
biti priložena prošnji ter so vrnjena skupaj z vstopnicami ali prepustnicami. 

POGLAVJE IV – KOMERCIALNE PRAVICE IN SPONZORSTVO 

Člen 133 - KOMERCIALNE PRAVICE 

1. Lastništvo imena in emblema FEI; FEI je lastnica svojega imena, svojega emblema in 
načina izvedbe tekmovanj na vseh prvenstvih, svetovnih pokalih in vseh drugih 
tekmovanjih poimenovanih po FEI. 

1.1. FEI je lastnica vseh uradnih jakostnih lestvic, ki so posledica ocenjevanja športnikov in 
konj, ki tekmujejo  na zgoraj omenjenih tekmovanjih pod okriljem FEI. 

1.2. FEI ima izključne  pravice izkoriščanja zgoraj omenjene lastnine preko vseh medijev, 
Interneta in TV v vseh oblikah, kakor tudi za sponzoriranje, stave in trženje v skladu s 
pogoji, ki so navedeni v točkah 2 in 3 spodaj. 

2. Za prvenstva in ostale turnirje poimenovane po FEI, bo FEI sklenil z NZ in 
organizatorjem   dogovor, ki opredeljuje njihove pravice in dolžnosti v zvezi z 
izkoriščanjem vseh komercialnih pravic FEI in s tem možnost delitve prihodkov. 

2.1. Dogovor bo upošteval vse predhodne obveznosti NZ in organizatorja in reševal vse 
morebitne spore. 

2.2. Predmet določil točke 3 spodaj je normalna osnova delovnega dogovora, ki zajema 
licenco vpleteni NZ in organizatorju za uporabo komercialnih pravic proti plačilu 
zneska, ki ga predhodno določi Izvršni odbor FEI za vsako posamezno kategorijo 
prvenstev ali turnirjev, skupaj z možnostjo delitve dobička. 

2.3. Za tekmovanja, poimenovana po FEI, ki so del nekega drugega turnirja, bo sklenjen 
delovni dogovor med FEI in NZ ter organizatorjem, ki bo upošteval vse predhodne 
obveznosti vpletene NZ razen v primeru, da je dogovorjeno drugače. 

3. Dogovor v točki 2 zgoraj mora biti dosežen preden Biro FEI dodeli organizacijo turnirja, 
serije ali tekmovanja. Izkoriščanje vseh komercialnih pravic in pravic TV prenosov 
vključenih strani bo prvenstveno izvedeno tako, da bo možna izvedba turnirja in 
tekmovanj, vključno z zagotovitvijo tehničnih in športnih pogojev ter promocije 
konjeniškega športa. 

4. V kolikor vsebuje FEI imenovan turnir tudi ime sponzorja, se ime sponzorja lahko 
uporabi skupaj z nazivom turnirja. 

5. Prvenstva FEI, Finale pokala FEI,  in serija pokala narodov morajo uporabljati emblem 
FEI na plakatih ter na prvih straneh propozicij in programov. 
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6. CIO turnirji morajo uporabljati emblem FEI na plakatih ter na prvih straneh propozicij in 
programov. 

Člen 134 – SPONZORIRANE EKIPE 

1. Sponzorirane ekipe morajo biti za nastop na FEI turnirjih registrirane pri FEI v skladu z 
ustreznimi športnimi pravili. 

Člen 135 – OGLAŠEVANJE IN OBJAVE NA  ŠPORTNIKIH IN KONJIH 

1. Na vseh turnirjih, z izjemo regijskih in Olimpijskih iger pod kontrolo mednarodnega 
olimpijskega komiteja (MOK) smejo športniki nositi oblačila in uporabljati opremo 
(vključno, a ne omejeno na jahalno opremo, voltažirne podloge) in vozila, ki 
identificirajo proizvajalca - sponzorja športnika, sponzorja ekipe, sponzorja NZ  in/ali 
samega  športnika, vendar le  v skladu z določili spodaj: 

1.1.      Identifikacija  ne sponzorskega proizvajalca 
1.1.1. Ko so na tekmovalnem prostoru in med podelitvijo nagrad lahko uporabijo posamezno 

identifikacijo ne sponzorskega  proizvajalca oblačil, opreme, vozil na površini, ki se na 
posamezni postavki ne sme pojaviti več kot enkrat in ni večja kot:   

 (i)  3cm2 na oblačilih in opremi – max. 1cm višine in 3cm širine 

(ii)  50cm2 na vsaki strani voza - 

 (iii) trak, na katerem se pojavi ime sponzorja na vprežni opremi, ne daljši od 10cm. 

 

1.2. Identifikacija sponzorjev 

1.2.1. Ko so v tekmovalnem prostoru in med podelitvijo nagrad lahko namestijo ime in/ali 
logo športnikovega sponzorja(ev), sponzorja(ev) ekipe ali NZ   na površini, ki ni večja 
kot:   

(i) 400cm2 na vsaki strani voza ali voltažirne podloge –  

(ii) 200cm2 na vsaki strani podsedlice       

(iii) 80 cm2 –  enkrat na suknjiču ali zgornjem delu oblačila v   višini prsnega žepa 
razen na   tekmovanjih vzdržljivosti in CC 

(iv) 80 cm2 –  enkrat na suknjiču ali zgornjem delu oblačila v   višini prsnega žepa na 
tekmovanjih v preskakovanju ovir in dresurnem jahanju, 

(v) 100 cm2 –  enkrat na voltažirnih dresih 

(vi) 80 cm2  - maksimalno 20cm dolžine  in 4cm širine samo enkrat na levi hlačnici 
 jahalnih hlač. V vsakem primeru pa je površina namenjena za objavo imena 
 tekmovalca ali identifikacijo nacionalnosti in/ali imena sponzorja.    

(vii)   16 cm2  –  na obeh straneh ovratnika ali v sredini ovratnika na ženski bluzi; 

(viii)  200 cm2  –   na vrhu enem rokavu površnika  ali –  100 cm2  na vsakem  rokavu 
 v tekmovanjih cross country delu CC in tekmovanju v vzdržljivosti; 

(ix) 125  cm2  –  maksimalno 25cm višine in 5cm širine vertikalno na sredini zaščitne 
  čelade v tekmovanjih v preskakovanju ovir in CC 
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(x) 75 cm2   –   za logo na maski proti muham v tekmovanjih v  preskakovanju ovir in 
   CC 

1.2.1.1 Ne glede na zgornja določila lahko organizacijski odbor FEI prvenstva lahko v 
propozicijah prepove uporabo takih znakov, razen za imena in znake sponzorjev ekip  
in NZ v skladu z omejitvami v členu 135.1.2.1.. 

1.2.1.2 Organizacijski odbor CIO lahko v propozicijah prepove uporabo takih znakov v 
tekmovanju za Pokal narodov, razen za imena in znake sponzorjev ekip v skladu z 
omejitvami v členu 135.1.2.1.zgoraj. 

1.2.2.   Za fazo maratona v turnirju vpreg glej  športna pravila za vožnjo vpreg. 

1.2.3. Organizacijski odbor lahko namesti imena in/ali znak turnirja in/ali sponzorja 
turnirja na osebju na tekmovalnih prostorih in številkah, ki jih nosijo športniki  kakor 
tudi na hlevskih pregrinjalih med podelitvijo nagrad na vseh FEI turnirjih. Velikost 
imena in/ali znaka ne sme presegati 100cm2 . 

1.3. Nacionalna identifikacija športnika 

1.3.1. Ko so na tekmovalnem prostoru in med podelitvijo nagrad lahko uporabijo ime ali 
 logo športnikove države, nacionalne simbole in/ali zastave   na površini, ki ne  presega : 

(i) 400 cm2  –    na vsaki strani voza ali voltažirne podloge 

(ii) 80 cm2 –  enkrat na suknjiču ali zgornjem delu oblačila v   višini prsnega žepa 
 razen na   tekmovanjih vzdržljivosti in CC 

(iii) razumne velikosti  na vsaki strani suknjiča ali zgornjem delu oblačila v   višini 
prsnega žepa na tekmovanjih v preskakovanju ovir in dresurnem jahanju, 

 (iv)  200cm2 na vsaki strani podsedlice-  

      (v)  100 cm2 – maksimalno 10cm višine in 10cm širine enkrat na voltažirnih dresih 

           (vi) 200 cm2  –   na vrhu enega rokava ali – 100 cm2   na vsakem rokavu v tekmovanjih 
   vzdržljivosti 

            (vii) vertikalno na zaščitni čeladi v tekmovanjih v preskakovanju ovir 

           (viii) vertikalno na pokrivalu v tekmovanjih v dresurnem jahanju 

            (ix) vertikalno na sredini zaščitne čelade v tekmovanjih CC in endurance; v obeh           
        primerih je lahko površina obarvana v nacionalnih barvah. 

(x) 80 cm2 – maksimalno 20cm višine in 4cm širine enkrat na hlačnici leve noge na 
 tekmovanjih  vzdržljivosti   

 1.4.     Ime športnika 

  1.4.1.   Ko je na tekmovalnem prostoru in med podelitvijo nagrad lahko nosi svoje  ime na 
  površini, ki ne presega:  

              (i) 80 cm2 -20cm dolžine in 4 cm širine na hlačnici leve noge. 

2.  Razen znakov, določenih v točki 1 zgoraj, na športnikih, uradnih osebah, konjih ali 
vozovih ne sme biti drugih reklam ali sporočil ko so v tekmovalnem prostoru ali med 
nastopom. Vendar lahko športniki med ogledom parkurja nosijo znak svojega 
sponzorja, ki ni večji kot 400cm2 na zgornjih oblačilih in ne več kot 50cm2 na 
zaščitnem pokrivalu. 
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3.  V primeru, da ni drugače določeno v športnih pravilih, so reklame  lahko nameščene 
tudi na ovirah in na ograji tekmovalnega prostora, v kolikor to dovoljuje dogovor s TV. 
Določila za sponzorske ovire so navedena v športnih pravilih posamezne discipline. 

4. Razen v primerih, ko je drugače dogovorjeno z FEI, pomeni izraz tekmovalni prostor 
za namen tega člena vsa področja, kjer je športnik ali njegov konj pod pristojnostjo 
sodniškega zbora ali kjer je njegov konj v postopku veterinarskega pregleda. 
Tekmovalni prostor ne obsega zbirnega prostora, “start in finiš box” na CC, 
veterinarskih vrat na CE ali obveznih počitkov med vožnjo na CA. 

 
POGLAVJE V – KONJI 

 Člen 136 - STAROST KONJ 

1. Omejitve starosti konj, ki tekmujejo na FEI tekmovanjih je določena v športnih 
pravilih posamezne discipline. 

 Člen 137 - POTNI LISTI ZA KONJE 

1. Vsak konj, ki je prijavljen v državi, ki je različna od konjeve nacionalnosti  na turnirje 
CN ali CIM (glej dodatek E) ter vsak konj, prijavljen na ostale CI, CIO, prvenstva, 
regijske in OI, bodisi doma ali v državi, ki je različna od konjevega bivališča, mora 
imeti uradni FEI potni list ali nacionalni potni list, ki ga je potrdila FEI skupaj z 
identifikacijskim kartonom in kjer je to primerno FEI registracijsko številko, ki 
omogoča identifikacijo in lastništvo konja. V primeru, da so konji stalno nameščeni v 
eni od držav članic EU, morajo imeti s strani EU odobren nacionalni potni list v skladu 
z direktivo komisije, ki vsebuje FEI razpoznavnost. Izjema so konji, ki imajo FEI potni 
list, ki je bil kontinuirano podaljševan brez prekinitev. 

2. Konji, ki sodelujejo na CN in CIM (glej dodatek E)ter CSI-P in CSI-Ch-A v svoji 
državi, ne potrebujejo takega potnega lista, kot je naveden v točki 1. Vsi taki konji 
morajo biti pravilno registrirani ter prepoznavni, razen v primeru, da ni nacionalnega 
predpisa v državi turnirja ali porekla konja glede konjske gripe in imeti potrdilo o 
ustreznem cepljenju. Vsi konji stalno nameščeni v eni od držav članic EU, morajo imeti 
s strani EU odobren nacionalni potni list v skladu z direktivo komisije, ki vsebuje FEI 
razpoznavnost.  

3. Vsi FEI in ali nacionalni potni listi morajo vsebovati polno ime, naslov in podpis 
lastnika, kot je registriran pri NZ. Opis konja in risba morata biti natančno izpolnjena, 
potni list pa mora vsebovati tudi vpis cepljenj in podatke testov na prepovedane 
substance. V primeru spremembe imena konja s potnim listom ali drugih relevantnih 
sprememb, mora NZ o tem obvestiti FEI. 

4. NZ so odgovorne za izdajo FEI potnih listov ali FEI identifikacijskih kartonov za vse 
konje, ki jih potrebujejo ter zagotoviti pravilno izpolnjenost potnih listov v skladu z 
veterinarskimi predpisi preden jih overijo s svojim žigom in podpisom odgovorne 
osebe NZ. V vseh primerih se mora NZ strinjati, da mora biti opis konja na nivoju 
primernega standarda. NZ mora na FEI poslati fotokopijo identifikacijske strani za 
registracijo. Odgovorna oseba za konja na turnirju je odgovorna za pravilnost potnega 
lista in predajo potnega lista na kontroli potnih listov, razen na turnirjih z izposojenimi 
konji (člen 111), kjer je za to odgovorna NZ organizatorja. 

 4.1.  Od 1.januarja 2010 FEI ne izdaja potnih listov za konje, ki so statutarni subjekt 
 identifikacijskih zahtev EU, navedenih v direktivi (EC) št. 504/2008. Čl.1010 in   
 Anex XVII Veterinarskih pravil se uporabljata za dokumentacijske postopke za take 
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 konje. Izjema je revalidacija FEI potnega lista, ki je bil kontinuirano potrjevan brez 
 prekinitev. 

5. Konj ima lahko le en FEI potni list kot je določen v točki 1 tega člena in eno stalno 
številko potnega lista. V primeru, da se NZ zadovolji z dejstvom, da je potni list 
izgubljen ali da je katerikoli del potnega lista poln,  lahko izda nov potni list z enako 
številko kot jo je imel originalni potni list in z jasno oznako “DUPLIKAT”. Izdaja 
duplikata potnega lista mora biti sporočena na FEI (glej VP). 

6. Organizacijski odbor mora zagotoviti pogoje za pozitivno identifikacijo pri kontroli 
potnih listov in pregledu konj ob prihodu v skladu s veterinarskimi predpisi. Vsak 
primer zavajajočega ali netočnega podatka v potnem listu ali v primeru, da konja ni 
možno zanesljivo identificirati, mora biti javljen predsedniku komisije za pritožbe, ki 
mora o primeru poročati FEI, z navedbo številke FEI in/ali nacionalnega  potnega lista 
z razpoznavnim kartonom in imena konja. 

7. V kolikor prispe na CI, CIO, FEI prvenstvo, regijske ali OI konj brez FEI potnega lista, 
nacionalnega potnega lista z FEI identifikacijskim kartonom ali le-ta ni verodostojen, 
mu udeležba na tekmovanju ni dovoljena, razen v primeru, da komisija za pritožbe (ali 
sodniški zbor v primeru, da komisije za pritožbe ni) odobri udeležbo. Konj brez FEI 
potnega lista ali FEI identifikacijskega kartona sme tekmovati le v izjemnih 
okoliščinah. 

8. Vsi konji, ki tekmujejo na FEI turnirjih, morajo biti registrirani pri FEI. 

 Člen 138 - IMENA KONJ  

1. Načeloma mora biti prvo ime konja, vpisano v potni list, prvotno ime, registrirano pri 
NZ ter mora vedno ostati v potnem listu. 

2. Prvotno ime ne more biti ime komercialnega podjetja ali proizvoda. V kolikor je 
ugotovljeno, da je ime konja ime komercialnega podjetja ali proizvoda, mora biti v 
potni list vpisano novo prvotno ime, ki mora stalno ostati v potnem listu. 

3. Komercialna predpona ali pripona je lahko dodana imenu, določenemu v točkah 1 in 2 
zgoraj ter mora biti vpisana v potni list. Vendar se tako ime ne sme pojaviti v programu 
ali kakršnikoli obliki na regijskih in Olimpijskih igrah pod okriljem MOK. 

4. V primeru, da se uporabi novo ime ali doda predpona/pripona prvotnemu imenu, mora 
to biti vpisano v potni list in ostati nespremenjeno 12 mesecev v obliki: novo ime in/ali 
nova predpona/pripona ter staro ime /predpona/pripona (glej VR). 

 Člen 139 - LASTNIKI IN NAJEMODAJALCI KONJ 

1.  Nacionalne zveze morajo vzdrževati register lastnikov in najemodajalcev konj, ki imajo 
uradni potni  list. Spremembe lastnikov ter podatki o zakupnih pogodbah med lastniki 
različnih nacionalnosti morajo biti zabeleženi v potnem listu ter potrjeni z žigom in 
podpisom uradne  osebe NZ. 

2.  Nacionalnost konja je enaka državljanstvu lastnika ali najemodajalca ali države, iz 
katere je podjetje, ki je lastnik ali najemodajalec konja. Podjetje je lahko tudi solastnik 
s posameznikom, glej točko 3. 

3.  Kadar je konj ali konji last družabnikov različnih narodnosti, morajo lastniki sporočiti 
FEI pod katerim državljanstvom bo konj tekmoval, kar mora biti vpisano v potni list. 
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Konji morajo zadržati deklarirano nacionalnost do prenehanja družabništva ali do 
prodaje konj. Kakršnakoli sprememba nacionalnosti konja mora biti sporočena na FEI. 

4.  Konji, prijavljeni na OI morajo biti registrirani na NZ, in o tem obveščena FEI kot last 
lastnikov istega državljanstva kot je športnik, do 31. decembra v letu pred OI. (posebna 
pravila za konjeniške turnirje na OI). 

5.  Športniki se lahko udeležijo vseh turnirjev razen OI s konji, katerih lastniki imajo 
različno državljanstvo. (glej čl. 118 – odgovorna oseba). 

POGLAVJE VI - ZAŠČITA ŠPORTNIKOV IN KONJ 

Člen 140 – Zaščita športnikov 

1.  Od 1.januarja 2013 bodo morali jahači, ko so na konju, imeti obvezno nameščeno 
 ustrezno pritrjeno zaščitno čelado vseh na prostorih turnirja (parkur, prostor za 
 ogrevanje, na poti od hlevov ali med posameznimi prostori turnirja). Nošenje zaščitne 
 čelade je podrobneje regulirano v pravilih posameznih dosciplin. Uporaba kamere na 
 tekmovalcu ali opremi ne bo dovoljena, razen v primeru posebnega dovoljenja FEI. 
 Tekmovalčeva odločitev da nosi kamero je v celoti na njegovo lastno odgovornost. 
 
2. Sodniški zbor lahko po posvetu z medicinskim osebjem kadarkoli izloči iz tekmovanja 
 ali celotnega turnirja športnika, ki ni v primerni kondiciji ali zdravstvenem stanju z 
 razlogom preprečitve potencialno resne poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega 
 stanja.  

Člen 141 –ZAŠČITA KONJ 

1. V primeru poškodbe ali bolezni konja v času turnirja lahko sodniški zbor na osnovi 
 posveta z veterinarskim delegatom ali veterinarsko komisijo odloči, ali sme konj 
 nadaljevati v tekočem ali sledečih tekmovanjih. 

Člen 142 – SUROVOST DO KONJ 

1. Nihče ne sme surovo ravnati s konjem v času turnirja ali kadarkoli. Kot surovost lahko 
opredelimo vsako namerno delovanje na način, ki lahko konju povzroči bolečino ali 
nepotrebno neugodje. Surovo dejanje je kot primer lahko karkoli od sledečega, a ne 
omejeno na: 

 - pretirano bičanje ali pretepanje konja; 

 - izpostavljanje konja kakršnikoli napravi, ki povzroča električni šok; 

 - pretirana ali stalna uporaba ostrog  

 - ostro zategovanje brzde ali drugega predmeta v gobcu konja; 

  - tekmovanje s konjem, ki je očitno izčrpan, poškodovan ali šepajoč; 

 - bariranje konja kjerkoli na ali izven področja turnirja; 

 - nenormalno povečanje/zmanjšanje občutljivosti kateregakoli dela konja; 

 - pustiti konja brez ustrezne hrane, vode ali vadbe 

 - uporaba kakršnekoli naprave ali opreme, ki povzroči konju znatno bolečino ob    
   rušenju ovire. 

2. Kdorkoli opazi primer surovosti, mora to nemudoma in brez odlašanja to sporočiti v 
obliki protesta (čl. 163). V kolikor je primer surovosti opažen med turnirjem, mora biti 
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sporočen v obliki protesta (čl. 163) uradni osebi. V kolikor je primer surovosti opažen 
v kateremkoli drugem času, mora biti sporočen v obliki protesta (čl 163) generalnemu 
sekretarju, da ga posreduje FEI tribunalu. 

Člen 143 – KONTROLA NEDOVOLJENIH SUBSTANC IN ANTI DOPING 

 
1. Kontrola nedovoljenih substanc in določila anti- doping pravil so navedena v Anti 

doping pravilih za športnike (ADRHA) v povezavi z anti doping kodeksom ter v 
pravilniku za anti doping in prepovedane substance  za  kopitarje (EADCM). 

2. O tem ali konj lahko tekmuje kadar je zdravljen s prepovedanimi substancami odloča 
predsednik sodniškega zbora na osnovi priporočila veterinarskega delegata ali 
veterinarske komisije v skladu z določili veterinarskega pravilnika. 

POGLAVJE VII - URADNE OSEBE TURNIRJA 

Člen 144 - SODNIKI 

1. Sodnik je član sodniškega zbora, ki je določen, da nadzira tekmovanje ali turnir. 
Število in kategorija sodnikov, določenih za člane sodniškega zbora na mednarodnem 
tekmovanju ali turnirju, je določeno v splošnih predpisih in športnih pravilih za 
posamezno disciplino. 

2. Obstojajo tri kategorije sodnikov: Uradni mednarodni sodniki, mednarodni sodniki in 
mednarodni sodniki - kandidati. Detajli potrebnih kvalifikacij za posamezno kategorijo 
so navedeni v športnih pravilih posamezne discipline. 

3. NZ morajo  FEI poslati seznam z imeni, kvalifikacijami in državljanstvom za osebe, ki 
jih priporočajo za vršenje funkcije in izvrševanje obveznosti mednarodnega sodnika ali 
mednarodnega sodnika -kandidata v skladu s športnimi pravili posamezne discipline. 

4. Sodniki vseh kategorij morajo prenehati z delom konec leta, v katerem napolnijo 70 
let. V  posebnih okoliščinah ter na osnovi priporočila ustrezne tehnične komisije, je 
možno to starostno omejitev podaljšati. 

Člen 145- MEDNARODNI SODNIK - KANDIDAT 

1. FEI vzdržuje seznam kvalificiranih mednarodnih sodnikov - kandidatov, ki so jih 
priporočile njihove NZ ter jih je potrdila  FEI na osnovi priporočila ustrezne tehnične 
komisije. 

2. Kvalifikacije za mednarodnega sodnika - kandidata so določene v športnih  pravilih 
vsake discipline. 

Člen 146 - MEDNARODNI SODNIK 

1. FEI vzdržuje seznam kvalificiranih mednarodnih sodnikov, ki so jih imenovale 
ustrezne tehnične komisije po posvetovanju z njihovimi NZ. 

2. Kvalifikacije in dolžnosti mednarodnega sodnika so določene v športnih pravilih vsake 
discipline. 

3. Športna pravila posamezne discipline lahko določajo kvalifikacije za člane in 
predsednika sodniškega zbora na različnih vrstah ali kategorijah mednarodnih 
turnirjev. 
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4. Razen v primerih, navedenih v športnih pravilih posamezne discipline, je lahko član 
sodniškega zbora na prvenstvih in finalu svetovnega pokala ali kot predsednik 
sodniškega zbora na mednarodnih tekmovanjih le mednarodni sodnik. 

5. Mednarodni sodnik je lahko imenovan za člana sodniškega zbora na prvenstvih in 
finalu svetovnega pokala in kot predsednik na vseh ostalih mednarodnih turnirjih. 

Člen 147 - URADNI MEDNARODNI SODNIK 

1. FEI vzdržuje seznam uradnih mednarodnih sodnikov, ki jih je izbrala FEI iz seznama 
mednarodnih sodnikov po priporočilu ustrezne tehnične komisije in na osnovi tehnične 
primernosti in izkušenj. 

2. Športna pravila posamezne discipline lahko z odobritvijo  FEI določajo turnirje, na 
katerih mora predsednik sodniškega zbora biti uradni mednarodni sodnik. 

3. Razen v primeru, da športna pravila posamezne discipline določajo drugače, je samo 
uradni mednarodni sodnik, pod pogojem, da tekoče govori enega od dveh uradnih 
jezikov, lahko imenovan za predsednika sodniškega zbora na finalih svetovnih 
pokalov, prvenstvih članov ter na regijskih in Olimpijskih igrah. 

Člen 148 - TUJI SODNIK 

1. Za določena mednarodna tekmovanja in turnirje mora biti imenovan tuji sodnik, v 
skladu s splošnimi predpisi in športnimi pravili posamezne discipline. 

2. Predsednik ali član sodniškega zbora se smatra kot tuj sodnik, če ima drugačno 
državljanstvo in prebiva v drugi državi od države, kjer je organiziran turnir.  FEI lahko 
v določenih primerih, kjer je to primerno, napravi izjemo od tega določila. Dodatne 
restrikcije so možne v skladu s športnimi pravili posamezne discipline. 

3. Tuji sodnik mora biti izbran iz ustreznega seznama sodnikov. 

4. Tuji sodnik lahko poleg sojenja nudi organizacijskemu odboru tudi svetovanje v zvezi 
z organizacijo turnirja ter je pooblaščen za tolmačenje statuta, predpisov in športnih 
pravil ter  upoštevanje le-teh. Tuji sodnik mora generalnemu sekretarju poslati poročilo 
o tekmovanjih ter organizaciji celotnega turnirja. 

5. V kolikor tehnični delegat ni imenovan, mora tuji sodnik poleg sojenja preverjati, 
opazovati in slediti dogodkom v zvezi z organizacijo in potekom turnirja razen v 
primeru omejitev določenih  v teh SP in športnih pravilih posamezne discipline. 

Člen 149 – IMENOVANJE SODNIŠKEGA ZBORA 

1. Sodniški zbor sestoji iz predsednika in števila članov ustreznih kategorij v skladu s 
športnimi pravili posamezne discipline. Odgovoren je za tehnično sojenje vseh 
tekmovanj in vse ostale odločitve razen v kolikor je v Statutu, SP ali športnih pravilih 
posamezne discipline določeno drugače. 

2. Sodniški zbor se smatra za mednarodnega, v kolikor je predsednik ali eden od 
sodnikov tuji sodnik, razen v primerih, ko je po športnih pravilih posamezne discipline 
zahtevan več kot en tuji sodnik. 

3. Mednarodni sodniški zbori so opcijski za turnirje kategorije CIM (glej dodatek E), 
vendar obvezni na vseh ostalih mednarodnih turnirjih. 
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4.  V izjemnih okoliščinah lahko  FEI pooblasti CI izven Evrope, da je organiziran brez 
tujega sodnika. 

5.  Predsednika in člane sodniškega zbora na mednarodnih turnirjih imenuje pristojna 
NZ/organizacijski odbor, razen v primeru, da je drugače določeno  v  športnih pravilih 
posamezne discipline. 

6.  Tuji sodnik na CI (W) in CIO mora biti določen s strani uprave FEI  v sodelovanju z   
NZ/Organizatorjem. 

7.  FEI bo v soglasju tehničnimi komisijami imenovala predsednike sodniškega zbora za: 

7.1. Finale svetovnega pokala in ostale turnirje poimenovane po FEI. 

7.2.  Kontinentalna in regijska prvenstva za vse discipline in kategorije, razen v primeru, da 
je drugače določeno v športnih pravilih posamezne discipline 

7.3.  Regijskih in kontinentalnih igrah 

8. Uprava FEI bo v posvetovanju s tehničnimi komisijami imenovala predsednike in 
člane sodniškega  zbora za: 

 (i)   Kontinentalna prvenstva v dresurnem jahanju za ponije, mladince, mlade 
 jahače in  člane; 

 (ii)  Tekmovanja v dresurnem jahanju na regijskih igrah; 

 (iii)  Kontinentalna prvenstva v voltežiranju; 

 (iv)  Svetovna prvenstva vseh disciplin; 

 (v)  Finale svetovnega pokala v dresurnem jahanju; 

 (vi)  Olimpijske igre. 

9.   V primeru, da katerikoli imenovani s strani uprave FEI ne more sodelovati, bo uprava 
FEI v sodelovanju s  predsednikom tehnične komisije odgovorna, da izbere 
zamenjavo. 

10.  Sodnik ne sme na istem turnirju opravljati nobene funkcije, ki ima nacionalni značaj. 

11. Dolžnosti sodniškega zbora so navedene v členu 159. 

Člen 150 - IMENOVANJE KOMISIJE ZA PRITOŽBE 

1.  Za vse mednarodne turnirje je imenovana komisija za pritožbe, sestavljena iz 
predsednika in najmanj dveh članov, razen v primeru, če športna pravila posamezne 
discipline ne določajo drugače. O odločitvi o opustitvi komisije za pritožbe, se je 
potrebno posvetovati z NZ. 

2.  Komisija za pritožbe mora biti “mednarodna” (t.j. predsednik ali eden izmed članov 
mora biti tuji) za FEI finale svetovnih pokalov, prvenstva, regijske in OI. 

3.  Imenovanja: 

3.1.  Uprava FEI v posvetovanju z ustrezno tehnično komisijo  imenuje predsednike in vse 
člane komisij za pritožbe za svetovne konjeniške igre in olimpijske igre; 

3.2.  Uprava FEI imenuje,v posvetovanju s tehnično komisijo, predsednika komisije za 
pritožbe za FEI finale svetovnega pokala, prvenstva in regijske igre; 
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3.3.  Uprava FEI imenuje,v sodelovanju s tehnično komisijo, člane  komisije za pritožbe za 
FEI finale svetovnega pokala, prvenstva in regijske igre; 

4.  Predsedniki in člani komisije za pritožbe morajo biti kvalificirani in strokovnjaki za 
konjeniške turnirje. Najmanj eden od njih mora biti ali je bil mednarodni sodnik ali 
mednarodni tehnični delegat ter eden s poznavanjem pravnih zadev. Izbrani bodo 
izmed: 

4.1.  članov Biroja FEI za vse turnirje, razen za svetovna, kontinentalna prvenstva, finale 
pokala FEI, OI, para OI in regijske igre; 

4.2.  članov ali bivših članov uradnih komisij; 

4.3.  Oseb s kateregakoli FEI seznama funkcionarjev, aktivnih ali upokojenih sodnikov, 
komisarjev, tehničnih delegatov, oblikovalcev parkurjev ali turnirskih veterinarjev; 

4.4.  Oseb NZ gostiteljice, ki so kvalificirani in strokovni kot je to zahtevano zgoraj. 

5.  V primeru, da katerikoli imenovani s strani uprave FEI ne more sodelovati, je za 
njegovo zamenjavo odgovorna uprava FEI v posvetovanju s predsednikom pristojne 
tehnične komisije. 

6.  Dolžnosti komisije za pritožbe so določene v členu 160. 

7.  Za CIM lahko komisijo za pritožbe imenuje NZ. 

Člen 151 - MEDNARODNI OBLIKOVALCI PARKURJEV 

1. FEI vzdržuje seznam uradnih mednarodnih, mednarodnih in kandidatov za 
mednarodne oblikovalce parkurja, ki so imenovani s strani ustrezne tehnične komisije 
po posvetu z ustrezno NZ. 

2. Zahtevane kvalifikacije za imenovanje uradnih mednarodnih, mednarodnih  in 
kandidatov za mednarodne oblikovalce parkurja so navedene v športnih pravilih 
posamezne discipline. 

3. NZ morajo generalnemu sekretarju FEI poslati seznam oseb z imeni, kvalifikacijami 
za osebe njihovega državljanstva, mlajše od 60 let, ki jih prvič priporočajo za 
imenovanje za mednarodnega ali kandidata za mednarodnega oblikovalca parkurja s 
strani tehnične komisije v skladu s športnimi pravili posamezne discipline. 

4. Oblikovalec parkurja je odgovoren tehničnemu delegatu - v kolikor je imenovan - ali 
predsedniku sodniškega zbora za načrt parkurja, postavitev ovir ter za meritve 
parkurja. 

5. Oblikovalec parkurja mora sporočiti tehničnemu delegatu - v kolikor je imenovan - ali 
predsedniku sodniškega zbora, ko smatra, da je parkur v vseh pogledih pripravljen za 
tekmovanje. 

6. Sodniški zbor ne sme pričeti s tekmovanjem, dokler tehnični delegat ali oblikovalec 
parkurja ni sporočil, da je parkur pripravljen. Po tem času je sodniški zbor izključno 
odgovoren za potek tekmovanja. 

7. Športna pravila posamezne discipline lahko določajo zahtevane kvalifikacije 
oblikovalcev parkurja za imenovanje na turnirje različnih vrst ali kategorij ter organe, 
ki so pristojni za njihovo imenovanje. 
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8. Razen v primerih navedenih v točki 9 spodaj ali ko je v športnih pravilih posamezne 
discipline drugače določeno, imenuje oblikovalca parkurja na mednarodnih turnirjih 
NZ ali organizacijski odbor. 

9. Oblikovalci parkurja za FEI finale svetovnih pokalov, svetovna prvenstva in OI so 
izbrani iz FEI seznama oblikovalcev parkurjev in imenovani s strani NZ ali 
organizacijskega odbora z odobritvijo  pristojne tehnične komisije. 

Člen 152 - TEHNIČNI DELEGATI 

1.  FEI vzdržuje seznam tehničnih delegatov, ki so imenovani s strani ustrezne tehnične 
komisije po posvetu z ustrezno NZ. 

2.  Zahteve glede tehničnih delegatov so opredeljene v športnih pravilih posamezne 
discipline- 

Člen 153 - IMENOVANJE TEHNIČNIH DELEGATOV 

1. Imenovanje tehničnih delegatov za CI in CIO ni obvezno, razen v primeru, da je 
drugače določeno v točki 3 spodaj ali v ustreznih športnih pravilih. Tuji sodnik lahko 
vrši funkcijo tehničnega delegata v kolikor ga organizacijski odbor za to povabi. 

2. Športna pravila posamezne discipline lahko predvidevajo imenovanje  tehničnega 
delegata na turnirjih različnih vrst ali kategorij. 

3. V kolikor športna pravila posamezne discipline ne predvidevajo drugače, imenuje tuje 
tehnične delegate FEI v posvetovanju s tehnično komisijo iz seznama FEI za: 

 (i) vse FEI finale svetovnega pokala;   

 (ii) vsa FEI prvenstva  

 (iii) posamezne discipline na regijskih in OI 

Člen 154 - VETERINARSKI DELEGATI 

1. Veterinarski delegati so imenovani s strani NZ, kar mora biti v skladu z veterinarskim 
pravilnikom (VP). 

2. Veterinarska komisija odobri imenovanja, kategorizira veterinarje v skladu z njihovimi 
izkušnjami za delo v različnih disciplinah ter vzdržuje seznam turnirskih veterinarjev. 

3. NZ/Organizacijski odbor imenujeta tujega veterinarskega delegata za CIO, regijske  in 
kontinentalne igre. 

4. FEI v soglasju tehnično komisijo  imenuje tuje veterinarske delegate za FEI finale 
svetovnih pokalov, FEI prvenstva in OI. 

Člen 155 - KOMISARJI 

1. Organizacijski odbori vseh mednarodnih turnirjev morajo imenovati glavnega 
komisarja in ustrezno število komisarjev v njegovi pristojnosti. Komisarji morajo 
nositi razločne označbe kot so značke, trakovi na rokah, itd. in imeti prost dostop do 
vseh področij, ki so navedena v točki 3 spodaj. 

2. Organizacijski odbori so odgovorni za administracijo v zvezi z imenovanjem  
glavnega komisarja in komisarjev.  
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3. Ves čas turnirja bodo glavni komisar in komisarji, ki sodelujejo z njim v vseh delih 
hlevov, vadiščih, prostoru za ogrevanje in na ostalih prostorih, ki so v pristojnosti 
organizacijskega odbora: 

 (i)   pomagali športnikom  pri izvedbi  treninga; 
 (ii)  pravočasno ukrepali, da bi preprečili kakršnekoli surovosti do konj s strani                  

 športnikov, konjarjev, lastnikov ali katerihkoli drugih oseb; 
 (iii)  ukrepali da bi preprečili odstopanja od pravil statuta, SP ali športnih pravil ter 

 od splošnih načel športnega obnašanja in poštenja;  
 (iv) seznanjeni z in pomagali pri postopkih kontrole prepovedanih substanc. 
 
4.  Eden od komisarjev mora biti stalno prisoten v prostoru za ogrevanje, ko je le ta v 

uporabi. 
 
5.  Kakršnekoli nepravilnosti mora glavni komisar nemudoma sporočiti predsedniku 

sodniškega zbora. 
6.   Glavni komisar mora generalnemu sekretarju poslati poročilo iz njegove pristojnosti za 

celoten turnir ter o vsakem prekršku. Kopija poročila mora biti predana tehničnemu 
delegatu, NZ in  organizacijskemu odboru turnirja. 

7.   Glavni komisar mora biti izkušena oseba iz konjeniškega športa, še posebno za 
disciplino na turnirju, za katerega je bil določen. Govoriti mora vsaj enega od uradnih 
jezikov FEI. Ime določenega glavnega komisarja mora biti objavljeno v propozicijah 
in programu turnirja. 

8.  FEI vzdržuje seznam vseh kvalificiranih FEI komisarjev, ki so jih priporočile njihove 
NZ ter potrdila ustrezna tehnična komisija. Glavni komisar mora biti izbran iz 
odgovarjajočega seznama komisarjev FEI. 

9.  Kvalifikacije za FEI komisarja so določene v športnih pravilih posameznih disciplin 
ali v FEI priročniku za komisarje. 

10. NZ mora določiti generalnega komisarja, ki vzdržuje komunikacije z FEI za svoje 
področje. 

11.  Generalni komisar mora:         
 (i) prisostvovati FEI seminarju za generalne komisarje    
 (ii) usmerjati in kontrolirati delo komisarjev za vse mednarodne turnirje, ki so 

 organizirani v njegovi državi  
12.  Komisarji so uradne osebe turnirja. 

Člen 156 - STATUS IN ODGOVORNOST FUNKCIONARJEV 

1.  Vsaka  uradna oseba je lahko izbrisana s seznama ali urada ali razrešena s strani 
organa, ki jo je imenoval ali s strani njene NZ. Ta točka ne daje organizacijskemu 
odboru turnirja pravice razrešitve funkcionarja. 

2.  Kakršenkoli predlog za ukrepe po točki 1, mora biti javljen in odobren s strani biroja 
FEI. 

3.  Katerakoli oseba, ki je bila izvoljena v organe FEI na generalni skupščini, je lahko na 
predlog biroja razrešena funkcije na rednem zasedanju ali v izjemnih primerih na 
izrednem zasedanju generalne skupščine. 
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4.  Generalni sekretar bo obvestil katerokoli osebo, ki je predlagana za razrešitev in ki 
lahko poda ustno ali pismeno obrazložitev proti predlogu na seji biroja ali zasedanju 
generalne skupščine, kjer naj bi bil primer obravnavan. 

5. Vsi funkcionarji na ali v povezavi z mednarodnim turnirjem vršijo funkcije v imenu 
FEI, zato ne nosijo osebne finančne ali druge odgovornosti za svoja dejanja, opustitve 
ali odločitve, ki so jih izrekli v dobri veri in v povezavi z njihovimi dolžnostmi. 

6. Uradna oseba je administrirana s strani NZ v državi njegovega prebivališča. 

 6.1. Uradna oseba je lahko administrirana le s strani ene NZ. V primeru večkratnega 
 državljanstva, se mora uradna oseba odločiti ob odobritvi NZ in FEI, katera NZ bo 
 administrativno pristojna. 

6.2. Kakršnakoli sprememba administrativne pristojnosti je predmet predhodne odobritve 
 NZ in FEI. 

6.3. V posebnih primerih bo administrativna pristojnost določena s strani FEI in 
pristojne NZ. 

7. Vse FEI uradne osebe vzamejo na znanje in potrjujejo, da bodo posredovale svoje 
 kontaktne podatke  FEI ter da so ti podatki lahko posredovani tretjim osebam kot so  n.pr 
organizatorjem FEI turnirjev ali NZ. 

8.  Uradne osebe ne smejo v smislu stav na kakršen koli način kršiti pravila fair play-a, 
 kazati nešportno obnašanje ali poizkušati vplivati v kakršni koli obliki  na rezultat 
 tekmovanj v nasprotju s športno etiko. Kakršnakoli kršitev zgornjega določila bo  predmet 
obravnave po poglavju VII in VIII Splošnih predpisov ter poglavja IX statuta  FEI. 
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POGLAVJE VIII - PRAVNI RED 

Člen 157 - UVOD 

1. Pravni red zagotavlja sledeče: 

1.1. Pravna sredstva in odgovornosti uradnih oseb in funkcionarjev, imenovanih v skladu s 
 Statutom, SP in športnimi pravili. 

1.2.  Stopnje sankcij; 

1.3.  Postopek za vlaganje pritožb in prijav o dejanjih ali obnašanju posameznikov ali 
organov, ki so pod pristojnostjo FEI; 

1.4.  Pritožbeni postopek na višji stopnji proti odločitvam ali kaznim s strani katerekoli 
osebe ali organa, ki je pristojen v skladu s statutom, splošnimi predpisi ali športnimi 
pravili. 

2.  Pred dokončnim sklepom v povezavi s pritožbami ali  prizivi, mora pristojni organ 
preveriti razpoložljive dokaze v pisni ali ustni obliki, zaslišati vse prizadete strani (v 
primeru da so na voljo) ter upoštevati vse razpoložljive materiale in v vseh pogledih 
stremeti za dosego poštene odločitve.  

Člen 158 – KONFLIKT INTERESOV 

1. Stvaren pojav konflikta interesov obsoja vedno, ko je posameznik, ki je v kakršnikoli 
funkciji FEI vključen ali zaznan da je vključen v več interesov, od katerih bi lahko bil 
eden podkupljivega značaja za dejanja drugega interesa. 

Konflikt interesov je določen kot kakršnakoli osebna, poslovna ali finančna povezava, 
vključno z odnosi s sorodniki, ki bi lahko vplivali ali bi se zdelo da vplivajo na 
objektivnost pri predstavljanju ali poslovanju  za ali v imenu FEI. 

 Konfliktom se je potrebno izogniti, kadarkoli je to praktično. Vendar so konflikti lahko 
povezani z izkušnjami in strokovnostjo, ki sta potrebna za kvalifikacijo uradnih oseb, 
zato je ravnovesje med konfliktom in strokovnostjo opredeljeno v ustreznih športnih 
pravilih.  

Člen 159 - SODNIŠKI ZBOR - DOLŽNOSTI 

1. Sodniški zbor je pristojen za obravnavo vseh primerov pritožb in prijav, ki se pojavijo 
med ali v direktni povezavi s turnirjem in so vloženi v času njegove pristojnosti. 

2. Obdobje pristojnosti sodniškega zbora prične eno uro pred začetkom prvega 
veterinarskega pregleda konj in se konča, glede na posamezno disciplino, pol ure po 
objavi končnih rezultatov za določeno disciplino.  

3. V določenih primerih, ki zadevajo veterinarske zadeve ter v odsotnosti komisije za 
pritožbe mora biti v posvetovalnem smislu v sodniški zbor vključen predsednik 
veterinarske komisije ali veterinarski delegat. 

4. Sodniški zbor lahko izreče funkcionarjem, lastnikom konj, odgovornim osebam ali 
športnikom in predstavnikom ekip sledeče kazni: 

4.1. Opozorilo; 

4.2. Denarno kazen do višine CHF   5.000– ki se plača FEI; 

4.3. Diskvalifikacija enega ali več konj iz tekmovanja in/ali turnirja; 
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4.4.  Suspenz enega ali več konj za sledečih 24 ur za športnika, katerega konj je brez 
 dovoljenja zapustil varovano področje. Tak konj bo avtomatično diskvalificiran do 
 konca turnirja; 

4.5.  V resnem primeru takojšnjo diskvalifikacijo med turnirjem s prijavo komisiji za 
 pritožbe (ali FEI tribunalu v primeru, da ni komisije za pritožbe). 

5. Odločitve morajo biti udeleženim sporočene v pisni obliki. Primere, ki vključujejo 
 kazni, mora registrirati tuji delegat. 

6. Pritožba na odločitve sodniškega zbora ni možna v naslednjih primerih: 

6.1. kadar je vprašljiva odločitev za kar se je dejansko zgodilo med tekmovanjem ali kjer 
 so bile dodeljene točke za predstavo; Primeri odločitev (ki pa niso edini): ali je bila 
 porušena ovira; ali je prišlo do neposlušnosti, refiza ali rušenja med skokom; ali v  primeru 
padca športnika ali konja; ali kroženja v kombinaciji; ali derobiranja; ali je  čas parkurja 
pravilen;  ali je bila ovira preskočena v dovoljenem času; ali je bila  storjena napaka v 
parkurju. 

6.2. izločitev konja zaradi veterinarskih razlogov; vključno z zavrnitvijo konja na 
 veterinarski kontroli. 

6.3.  izrek opozorila brez dodatnih kazni 

6.4. takojšnja diskvalifikacija med turnirjem. 

7.  Sodniški zbor bo komisiji za pritožbe sporočal sledeče: 

7.1.  Vsak primer, ki ni v njegovi pristojnosti; 

7.2.  Vsak primer, ki je sicer v njegovi pristojnosti, vendar zasluži večjo kazen, kot jo lahko 
izreče sodniški zbor; 

7.3. Vsako zadevo o domnevni krutosti do konj, ki ne zahteva takojšnje ukrepanje v 
povezavi s sojenjem tekmovanj, ki je osnovna dolžnost sodniškega zbora ter je 
primerneje, da zadevo obravnava komisija za pritožbe. 

 Člen 160 – KOMISIJA ZA PRITOŽBE - DOLŽNOSTI 

1. Predsednik in najmanj dva člana komisije za pritožbe morata biti na voljo ves čas 
trajanja turnirja kot je to določeno v Dodatku A ( čas turnirja), kar ustreza obdobju 
njene pristojnosti. V kolikor pritožba, vložena pri sodniškem zboru še ni rešena, mora 
biti komisija za pritožbe in njena pristojnost na voljo še eno uro po objavi odločitve 
sodniškega zbora. 

2.   Komisija za pritožbe se ukvarja s sledečimi zadevami: 

2.1.  pritožbami na odločitve sodniškega zbora, razen v primeru določil člena 159.6; v tem 
primeru je odločitev komisije za pritožbe  vedno dokončna; 

2.2.  pritožbami, naslovljenimi na komisijo za pritožbe kakor tudi pritožbami in prijavami 
sodniškemu zboru ter vseh primerih, ki niso v pristojnosti sodniškega zbora;  

2.3.  poročili o nepravilnostih v zvezi s potnimi listi konj v skladu s členom 137.6; 

3.   V ustreznih primerih mora biti kot svetovalec povabljen predsednik veterinarske 
komisije ali veterinarski delegat. 
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4.   Komisija za pritožbe lahko izreče funkcionarjem, lastnikom konj, odgovornim 
osebam,  športnikom in predstavnikom ekip sledeče kazni: 

4.1.  Opozorilo; 

4.2.  Denarno kazen do največ CHF 10.000, ki se plača FEI; vključno s pripadajočimi 
stroški. 

4.3.  Diskvalifikacija z enim ali več konji iz tekmovanja ali turnirja ; 

4.4.   Suspenz z enim ali več konji za sledečih 24 ur za športnika, katerega konj je brez 
 dovoljenja zapustil varovano področje. Tak konj bo avtomatično diskvalificiran do 
 konca turnirja; 

4.5.   V resnih primerih takojšnja diskvalifikacija športnika  iz tekmovanja ali turnirja z 
 enim ali več  konji, s poročilom generalnemu sekretarju (za obravnavo na FEI 
 tribunalu). 

5.   Komisija za pritožbe bo poročala generalnemu sekretarju sledeče primere za 
 obravnavo na FEI tribunalu: 

5.1.  Vsak primer, ki ni v njeni pristojnosti; 

5.2.   Vsak primer iz svoje pristojnosti, za katerega smatra, da zahteva strožjo kazen kot jo 
 lahko izreče komisija za pritožbe. 

Člen 161 – FEI TRIBUNAL (SODIŠČE) 

 
1.   Pristojnosti FEI tribunala so opredeljene v Statutu (glej člen 34). 

2. FEI tribunal ali kjer je to primerno delegat pravne službe FEI lahko izreče sledeče 
kazni: 

 (i)  Opozorilo; 

 (ii)  Denarno kazen v znesku, ki odraža težo prekrška in, kjer je to primerno v  
             skladu z lestvico kazni za prekršeno pravilo.   

 (iii)  Diskvalifikacija z enim ali več konji s tekmovanj ali turnirjev; 

 (iv) Suspendiranje organa za določen čas; 

(v) Suspendiranje posameznikov in konj za kakršnokoli obdobje, vključno z 
dosmrtnim suspendiranjem; 

(vi)  Pogojno suspendiranje ali podobno začasno blažjo kazen ali zmernejše mere 
kot se  mu zdi primerno za opredelitev zadeve  

 Člen 162 - ŠPORTNO RAZSODIŠČE (ARBITRAŽA - CAS) 

1. Športno razsodišče ima pravico izreči enak razpon kazni kot FEI tribunal 

2. V določenih primerih lahko ŠR izreče strožje kazni (v okvirih pristojnosti organa od 
katerega je prispela pritožba), kot so bile izrečene na prvi stopnji. 

Člen 163 - PROTESTI 
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1.  Protesti se lahko vložijo proti komurkoli ali kateremkoli organu, ki so kakorkoli 
povezani z mednarodnim turnirjem, ali so predmet pristojnosti FEI, vključno s  
kršenjem statuta, splošnih predpisov in športnih pravil ali kršitvijo osnovnih principov 
obnašanja, poštenja ali sprejetih športnih standardov, ne glede na to ali se zgodijo na 
turnirju ali povezavi z njim ali v kateremkoli drugem času. 

2.  Proteste lahko vložijo samo predsedniki NZ, uradne osebe, ki so imenovane v skladu s 
predpisi in pravili, vodje ekip, v primeru, da vodje ekipe ni, pa odgovorna oseba za 
konja, ki sodeluje na turnirju ali ekipni veterinar, razen v primeru protestov glede 
surovosti do konj, ki jih lahko vloži kdorkoli. 

3.  Protesti morajo biti predani sodniškem zboru v času njegove pristojnosti v primerih 
kršenja statuta, predpisov in pravil ter poteka turnirja, vključno z zadevami, 
navedenimi v točki 7 spodaj.  Protesti za ostale zadeve morajo biti predani komisiji za 
pritožbe v času njene pristojnosti. 

4.  Proteste v zvezi z dogodki, ki se niso zgodili na ali niso v neposredno povezani z 
mednarodnim turnirjem ali za katere se ni vedelo  do konca turnirja, je potrebno 
sporočiti generalnemu sekretarju za obravnavo na FEI tribunalu. Primer bo 
obravnavan le v primeru, da se je zgodil v direktni povezavi s turnirjem in se je zgodil 
med potovanjem na turnir, po prihodu, vključno s časom karantene, vadbe ali 
aklimatizacije. 

5.  Protesti, vloženi pri generalnem sekretarju za obravnavo na FEI tribunalu, morajo biti 
prejeti do najkasneje 14 dni po zaključku turnirja. 

6.  Protesti morajo biti v pisni obliki, podpisani s strani pooblaščene osebe, ki vlaga 
protest in osebno predstavljeni predsedniku sodniškega zbora, predsedniku komisije 
za pritožbe ali poslani generalnemu sekretarju skupaj z dokaznim gradivom in 
navedbo prič ter predpisano kavcijo. 

7.  Protesti, ki zadevajo naslednje primere, ne glede na druge možnosti, so lahko vloženi 
le pri sodniškem zboru v opredeljenih časovnih rokih, odločitev sodniškega zbora pa 
je  predpogoj za pravico vložitve  pritožbe komisiji za pritožbe: 

7.1.  Proteste v zvezi s sposobnostjo nastopa športnika ali konja ali s pogoji tekmovalnega 
prostora: ne kasneje kot 30 minut pred začetkom tekmovanja. 

7.2.  Proteste v zvezi z ovirami, načrtom ali dolžino parkurja pri preskakovanju ovir ali 
oviro pri tekmovanjih vpreg: ne kasneje kot 15 minut pred tekmovanjem. 

7.3.  Proteste v zvezi s traso ali ovirami pri steeple chase, cross country in maratonu na CA 
in CC ali traso na endurance tekmovanjih: ne kasneje kot do 18.00 ure na dan pred 
tekmovanjem. 

7.4.  Proteste v zvezi nepravilnostmi ali incidenti med tekmovanji ali razvrstitvami: ne 
kasneje kot 30 minut po razglasitvi rezultatov. 

8.    Ne glede na možne drugačne možnosti, lahko generalni sekretar v posebnih 
okoliščinah, po lastni presoji, potrdi protest ali  kadarkoli vloži protest pri sodniškem 
zboru proti katerikoli osebi ali organu,  na predlog katerekoli osebe  ali organa ali po 
lastni iniciativi, ter celo brez plačila depozita. 

9.   Kdorkoli, ki vlaga protest naj bi, v kolikor je to možno, zagotovil priče dogodka ter 
kakršnekoli druge dokaze ter jih predložil organu, pri katerem je protest vložen ali pa 
zagotovil pisne in podpisane izjave prič z imeni in naslovi. 
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10. Tuji sodnik, tehnični delegat, veterinarski delegat in tuj veterinarski delegat morajo 
sporočiti generalnemu sekretarju vsa dejanja ali opustitve, ki sestavljajo protest (brez 
plačila depozita). 

11. Tekmovanja morajo biti pravična za vse tekmovalce. Za dosego tega cilja je, za 
potrebe FEI uradnih oseb, dovoljena uporaba tehnične pomoči, ki vključuje, a ni 
omejena na uradno video snemanje. Za uporabo video posnetka v primeru protesta 
mora le ta neizpodbitno dokazati, da je bila prvotna odločitev ali sojenje v skladu s 
pravili FEI  napačno. Video posnetek  v nobenem primeru ne sme služiti za 
spremembo pravil, ki so tedaj v veljavi. 

Člen 164 POROČILA 

1. Uradne osebe morajo poslati poročila generalnemu sekretarju ob zaključku turnirjev v 
skladu s temi predpisi, veterinarskim pravilnikom in športnimi pravili. Razlogi in 
zadeve, ki so povzročili vložitev protestov, morajo biti navedeni v poročilu. 

2. Neizvršeno posredovanje poročila bo sankcionirano s strani FEI; prvo z opozorilom, 
nato pa s suspenzom dokler manjkajoče poročilo ni predano FEI. 

Člen 165 - PRITOŽBE 

1.  Pritožbo lahko vloži vsaka oseba ali organ, ki je za to upravičena, proti katerikoli 
odločitvi s strani oseb ali organov, pooblaščenih na osnovi statuta, predpisov ali 
športnih pravil v kolikor to dopušča točka 2 spodaj pri: 

1.1.  komisiji za pritožbe (ali FEI tribunalu, v kolikor ni komisije za pritožbe) proti 
odločitvam sodniškega zbora;  

1.2.  FEI tribunalu preko generalnega sekretarja proti odločitvam komisije za pritožbe ali 
enega od članov tribunala ali katerikoli osebi ali organu; 

1.3.  športnem razsodišču preko generalnega sekretarja proti odločitvam  FEI tribunala. 

2.   Pritožba  NI dopustna: 

2.1.  Proti odločitvam sodniškega zbora za primere, ki so zajeti v členu 159.6.1-4; (ali v 
primerih v zvezi tekmovalnim  prostorom, ovirami ali potekom trase, če ni komisije 
za pritožb. 

2.2.  Proti odločitvam komisije za pritožbe za pritožbe v zvezi z odločitvami sodniškega 
zbora.  

3.   Pritožbe, naslovljen na komisijo za pritožbe morajo biti v pisni obliki in podpisane, 
opremljeni morajo biti z dokaznim gradivom ali s prisotnostjo ene ali več prič ter 
vložene ne kasneje kot 1 uro po odločitvi sodniškega zbora. 

4. V primeru, da ni komisije za pritožbe, morajo biti pritožbe, naslovljene na FEI tribunal 
poslane generalnemu sekretarju, podpisane s strani vlagatelja ali njegovega 
pooblaščenca skupaj z pisnimi dokazili ali izjavami prič ter morajo prispeti do 
generalnega sekretarja ne kasneje kot 14 dni od dne, ko je bil generalni sekretar 
obveščen o zadevi, na katero se nanaša pritožba. V zvezi s tekmovanji, je pravica do  
pritožbe omejena na vprašanja glede  upravičenostjo športnikov ali konj 

5. Pritožbe, naslovljene na FEI tribunal morajo biti poslane generalnemu sekretarju, 
podpisane s strani vlagatelja ali njegovega pooblaščenca skupaj z pisnimi dokazili ali 
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izjavami prič ter morajo prispeti do generalnega sekretarja ne kasneje kot 30 dni od 
dne, ko je bil generalni sekretar obveščen o zadevi, na katero se nanaša pritožba. 

6.1..   Pritožbe, naslovljene na ŠR (športno razsodišče –CAS) morajo biti skupaj z dokaznim 
materialom dostavljeni v sekretariat ŠR v skladu s predpisanimi postopki za arbitražo 
v športnih zadevah,  ki obsegajo: 

6.2.     da prispe v sekretariat ne kasneje kot v 30 dneh od obvestila generalnega sekretarja o 
odločitvi FEI tribunala odgovorne osebe NZ. 

6.3.  kopija izjave o pritožbi  mora biti poslana generalnemu sekretarju; 

6.4.  pritožbe, ki bodo prispele na ŠR po rokih, navedenih zgoraj, ne bodo obravnavane. 

7.   Novi dokazi so lahko predloženi le v primeru, da jih kljub prizadevnosti ni bilo 
možno pridobiti pred obravnavo na prvi stopnji. 

Člen 166 - KAVCIJE 

1. Protesti in pritožbe sodniškemu zboru ali komisiji za pritožbe, morajo imeti priloženo 
kavcijo za FEI v višini  CHF 150. 

2. Protesti in pritožbe FEI tribunalu, morajo imeti priloženo kavcijo za FEI v višini 
protivrednosti CHF 500. 

3. Za pritožbe v zvezi s surovostjo do konj ni potrebno predložiti kavcije 

4. Protesti in pritožbe ŠR , morajo imeti priloženo kavcijo za ŠR v višini protivrednosti 
CHF 500 v skladu s ŠR kodeksom za arbitražo v športu. 

Člen 167. REGISTRIRANJE PROTESTOV, PRITOŽB IN KAZNI 

1.  Tuji sodnik ( tehnični delegat na CC) mora v svoje poročilo   FEI vključiti vse primere 
protestov in prijav, ki jih je prejel od sodniškega zbora ter vse odločitve in izrečene 
kazni sodniškega zbora v zvezi s temi primeri. 

  
2.  Predsednik komisije za pritožbe mora sporočiti  FEI vse primere protestov, pritožb  in 

prijav, ki jih je prejela komisija za pritožbe skupaj z odločitvami in izrečenimi 
kaznimi komisije za pritožbe v zvezi s temi primeri.  

3.   Generalni sekretar je odgovoren za: 

 (i)  registracijo in izdanih opozorilnih kartic (rumenih kartonov) in obvestila o 
 suspenzih; 

 (ii) registracijo obravnav  FEI tribunala  in odločitev ŠR; 

 (iii) obveščanje prizadetih strani o odločitvah teh organov, vključno z datumi, ko 
 odločitve stopijo v veljavo; 

 (iv)  Objavo vseh odločitev, za katere smatra, da naj bi bile ali ki morajo biti 
 objavljene; 

 (v)   poročila uradnih oseb  turnirjev. 
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Člen 168 - ČAS NASTOPA VELJAVNOSTI ODLOČITEV 

1. Odločitve, proti katerim se ni možno pritožiti, stopijo v veljavo takoj, ter takoj, ko je 
to možno, sporočene obravnavani  osebi ali organu. 

2. Odločitve, pri katerih so se vpletene osebe odrekle pravici prijave, stopijo v veljavo z 
dnem, ko tako odrekanje prispe na FEI, pod pogojem, da preklic sledi obvestilu o 
odločitvi. 

3. Odločitve sodniškega zbora in komisije za pritožbe, ki dovoljujejo pritožbo, so 
pravnomočne od trenutka, ko je potekel čas za pritožbo ali ko so vpletene osebe 
izjavile, da se ne bodo pritožile. 

4. Ne glede na možnost pritožbe, odločitve FEI tribunala na prvi ali drugi ali končni 
stopnji FEI tribunala ali ŠR, stopijo v veljavo z dnem, ko so obveščene vpletene osebe 
ali organi ali na določen dan,  v kolikor se FEI tribunal ali ŠR tako odloči. 

5. Odločitve komisije za pritožbe, pravne komisije ali ŠR na drugi ali zadnji stopnji, 
stopijo v veljavo z dnem obvestila vpletenih oseb ali organov. 

Člen 169 - KAZNI 

1.   Za izrek ustreznih kazni bodo upoštevani sledeči dejavniki, skupaj s kakršnimikoli 
drugimi dejavniki: 

1.1.  če  kakršnokoli dejanje ali njegova opustitev, povzročitelju ali športniku prinaša 
nepošteno prednost; 

1.2.  kakršnokoli dejanje ali njegova opustitev, ki povzroči materialno škodo katerikoli 
drugi osebi ali organu; 

1.3.  kakršnokoli dejanje ali njegova opustitev, ki zadeva trpinčenje konj; 

1.4.  kakršnokoli dejanje ali njegova opustitev, ki vpliva na dostojanstvo ali integriteto 
osebe, vključene v šport; 

1.5.  kakršnokoli dejanje ali njegova opustitev, ki zadeva prevaro, nasilje ali surovost ali 
podobna kriminalna dejanja; 

1.6.  če je bilo dejanje ali njegova opustitev domnevno namerna. 

2.  Ustno ali pisno opozorilo je primerno v slučajih manjših kršitev ali prestopkov, ki so 
storjeni nenamerno in so brez večjih posledic. 

3.  Denarna kazen se izreče zlasti v primerih, ko je kršilec ravnal malomarno. 

4.  Diskvalifikacijo je potrebno izreči v primerih, ki jih določajo statut, predpisi in 
športna pravila, ali v primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje.  

4.1.  Diskvalifikacija iz tekmovanja pomeni, da so športnik in konj ali konji - tudi v 
primeru spremembe lastništva - izbrisani iz seznama prijavljenih, iz uvrstitve ter 
vključuje odvzem pridobljene denarne nagrade v konkretnem tekmovanju.  

4.2.   Diskvalifikacija iz turnirja pomeni, da športnik in konj ali konji - tudi v primeru 
 spremembe lastništva – ne more tekmovati v nadaljevanju turnirja ter lahko vključuje 
 (poleg določil točke 4.1.) odvzem nagrad, pridobljenih v predhodnih tekmovanjih v 
 primerih, ki so predvideni v statutu, splošnih predpisih in športnih pravilih. 
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5.   Suspenz se, v skladu s pogoji, ki jih lahko uveljavi FEI tribunal,  izreka v primerih 
namerne ali zelo malomarnih  kršitev ali prestopkov. V določenih primerih, 
predvidenih v statutu, splošnih predpisih in športnih pravilih  je suspenz lahko 
avtomatičen.  

5.1.  Suspenz mora biti izrečen za določeno časovno obdobje, v katerem suspendirana 
oseba ali organ ne sme biti vključen v tekmovanja ali turnirje kot športnik, uradna 
oseba ali organizator, ali sodelovati na kateremkoli turnirju pod pristojnostjo FEI ali 
NZ, v skladu s členom 037 statuta FEI. 

5.2.  Pri odločitvi o izreku suspenza bo odločujoči organ upošteval težo prekrška ter s tem 
zagotovil pravično kazen. 

6. 
6.1. Ne glede na kakršnakoli nasprotja z določili v točkah 3 do 5 zgoraj bodo kazni 

predvidene v EADMCR (prepovedane substance) izrečene v skladu z navedenimi 
pravili. 

6.2.  V primeru surovega ravnanja s konjem v kakršnikoli obliki (bariranje, senzibiliziranje 
udov, prepovedane metode treniranja itd.) se izreče denarna kazen v višini do CHF 
15.000 in/ali suspenz za dobo od 3 mesecev do dosmrtno; 

6.3.  V primeru nekorektnega obnašanja do funkcionarjev ali tretjih oseb v povezavi s 
turnirjem (drugi športniki, novinarji, gledalci itd.), se izreče denarna kazen v višini 
CHF 200 do CHF 10.000 in /ali suspenz  za čas 3 do 12 mesecev; 

6.4.  V primeru kakršnekoli goljufije ali prevare, nasilja ali drugih dejanj, ki so opredeljena 
kot kazniva dejanja po nacionalnih zakonih, se izreče denarna kazen v višini CHF 
1000 do CHF 15.000 in/ali suspenz za dobo od enega  meseca do dosmrtno. 

7. V primerih kršitev, opisanih v točkah 6.2 in 6.3. zgoraj, ki so manj resne narave in/ali 
v primerih, določenih v športnih pravilih: 

7.1. Predsednik sodniškega zbora ali komisije za pritožbe ali glavni komisar, izroči 
odgovorni osebi opozorilni  rumeni karton, bodisi osebno ali na kak drug ustrezen 
način.  

7.2.  V primeru, da ista odgovorna oseba prejme še en rumeni karton na istem ali 
kateremkoli drugem turnirju v toku enega leta od vročitve prvega rumenega kartona, 
bo avtomatsko suspendiran za čas dveh mesecev od turnirja, na katerem je odgovorna 
oseba nastopala. Generalni sekretar je odgovoren za obvestilo odgovorne osebe o 
suspenzu. 

8.   Izrečena kazen v kateremkoli primeru lahko sestoji iz kombinacije denarne kazni, 
suspenza in diskvalifikacije. Višina denarne kazni in trajanje suspenza je določena na 
osnovi določil točkah 6 zgoraj ter je odvisna od teže prekrška. 

9.  Vse kazni, ki so izrečene na osnovi pravnega sistema FEI, pripadajo FEI. Kazni ne 
smejo biti plačane organizatorju ali kateremukoli drugemu organi temveč FEI na 
osnovi zahtevka za plačilo. V kolikor kaznovani ne plača kazni v roku 30 dni, bo 
avtomatično suspendiran dokler ne bo plačal. V kolikor kazen ni plačana v roku 90 
dni, bodo za vsak mesec kasnitve plačila zaračunane zamudne obresti po letni obrestni 
meri v višini 10%. Če so kazni pomotoma plačane organizatorju ali drugi osebi, bodo 
le te posredovane FEI. 

10.  Odločitve FEI tribunala lahko vključujejo tudi stroške postopka v višini CHF 500 do 
CHF 7.500. Dodatno je od stranke, ki izgubi primer, možno zahtevati kritje dodatnih 
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stroškov, ki ne presegajo CHF 10.000 in ki bi nastali zaradi zaslišanj v določenem 
kraju na zahtevo stranke ali v primeru pretiranega podaljšanja zaslišanja ali drugih 
izrednih primerih. V interesu poštenosti, bodo stroški zaslišanj, ki so povezani z 
drugimi zaslišanji ali administrativnimi sestanki FEI tribunala obračunani posebej.  
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DODATEK A – DEFINICIJE 

Abuse of Horses Surovost do konj je aktivnost ali opustitev aktivnosti ki povzroči ali lahko 
povzroči bolečino ali neugodje konju, kar vključuje a ni omejeno na sledeče: 

 - pretirano bičanje ali pretepanje konja; 

 - izpostavljanje konja kakršnikoli napravi, ki povzroča električni šok; 

 - pretirana ali stalna uporaba ostrog  

 - ostro zategovanje brzde ali drugega predmeta v gobcu konja; 

  - tekmovanje s konjem, ki je očitno izčrpan, poškodovan ali šepajoč; 

 - bariranje konja kjerkoli na ali izven področja turnirja; 

 - nenormalno povečanje/zmanjšanje občutljivosti kateregakoli dela konja; 

 - pustiti konja brez ustrezne hrane, vode ali vadbe 

 - uporaba kakršnekoli naprave ali opreme, ki povzroči konju znatno bolečino ob  
   rušenju ovire. 

Adult Athlete  je športnik, ki  je dopolnil 18 let ali starejši 

Athlete  je katerakoli oseba, ki tekmuje na FEI tekmovanjih. Taka oseba je lahko, a ne 
omejeno na  jahač, oseba, ki lonžira konja ali voltažer. 

Athlete Living Outside His Country of Nationality -športnik, ki živi v tujini več kot šest 
mesecev (v državi gostiteljici) 

Category  Skupina športnikov, za katere je organiziran turnir. 

Championship (CH-) Prvenstvo je turnir v katerikoli disciplini, organiziran s strani NZ za 
športnike iz dobro definiranega geografskega področja (glej člen 104. 

Children - otroci  Kategorija športnikov, ki nastopajo na FEI turnirjih za otroke od napolnitve 
12 let starosti do konca leta, ko napolnijo 14 let. 

Competition -tekmovanje  se nanaša na posamezni nivo, v katerem so športniki razvrščeni po 
dosežkih ter za katera so lahko predvidene nagrade 

CC  (Concours Complete d'Equitation) katerikoli turnir, ki je izključno namenjen 
tekmovanjem  več disciplinah 

CA   ( Concours  d'Atelage) katerikoli turnir, ki je izključno namenjen tekmovanjem  v 
vožnji vpreg 

CE ( Cocours d'Endurance) katerikoli turnir, ki je izključno namenjen tekmovanjem  v 
disciplini vzdržljivostnega jahanja. 

CD (Concours de Dressage) katerikoli turnir, ki je izključno namenjen tekmovanjem  v 
disciplini dresurnega jahanja. 

CR (Concours de Reining) katerikoli turnir, ki je izključno namenjen tekmovanjem  v 
disciplini reining 

CS (Concours de Saut d'Obstacles) katerikoli turnir, ki je izključno namenjen tekmovanjem  
v disciplini preskakovanja ovir. 
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CV (Concours de Voltige) katerikoli turnir, ki je izključno namenjen tekmovanjem  v 
disciplini voltažiranje. 

CI  (Concours International)  Mednarodni turnir v katerikoli disciplini. Glej člen 102 

CIM (Concours Mineur)  Manjši mednarodni turnirji Glej dodatek E 

CIO (Concours International Officiel)  Uradni mednarodni turnirji v katerikoli disciplini – 
glej člen 103 

CN (Concours Nationale ) nacionalni turnir za katerokoli disciplino 

CPE ( Concours Para- Equestrian)  katerikoli turnir, ki je organiziran izključno za športnike 
invalide 

Discipline -  katerakoli disciplina, ki jo odobri Generalna skupščina FEI kot na primer 
dresurno jahanje, preskakovanje ovir, endurance, vožnja vpreg, voltažiranje, reining 

Event – Turnir , prvenstvo ali igre. Turnirji so lahko organizirani za več kot eno disciplino. 

FEI recognition Card  spremljujoči dokument nacionalnega potnega lista za konje, ki ga 
odobri FEI in je obvezen (razen v primeru posesti FEI potnega lista) za vsakega konja, ki je 
prijavljen za tekmovanja na nacionalnih ali CIM turnirjih v tuji državi (glej člen 139.2) ter za 
vse konje, prijavljene na CI, CIO, FEI in regijska prvenstva, OI ali Para OI v lastni ali tuji 
državi. 

FEI Rules and Regulations – katerokoli pravilo ali predpis, odobren s strani ustreznega FEI 
telesaomejeno na Statut, Splošne predpise in športna pravila posameznih disciplin. 

Horse  se nanaša tudi na ponije ali ostale vrste kopitarjev, razen, če vsebina predvideva 
drugače. Konja skoti kobila. 

Junior  Kategorija športnikov, ki nastopajo na FEI turnirjih za mladince  od napolnitve 14 let 
starosti do konca leta, ko napolnijo 18 let. 

Lessee oseba ali skupnost, ki sprejme v uporabo in  v posest predmet najema (n.pr. konj) od 
najemodajalca 

Official  oseba, ki je imenovana s strani FEI, organizatorja in/ali NZ za vršitev uradnih 
dolžnosti na FEI turnirju  

Organiser or Organising Committee (OC) katerakoli organizacija, skupina,skupnost telo ali 
oseba, ki je razpoznana s strani NZ ter se smatra za odgovorno za vodenje turnirja 

Owner oseba ali skupnost, ki ima lastniški interes v celoti ali delno za enega ali več konj. 

Period of an event  trajanje turnirja prične eno uro pred prvim pregeledom konj ter se v zvezi 
s posamezno disciplino zaključi pol ure po objavi končnih rezultatov za posamezno disciplino 
razen primerih, ko športna pravila discipline določajo drugače. 

Phase  posamezni  deli istega tekmovanja na istem turnirju, ki skupaj določajo končno 
uvrstitev 

Pony rider Kategorija športnikov, ki lahko sodeluje na FEI tekmovanjih za jahače ponijev od 
leta, ko napolnijo 12 leet, do konca leta v katerem napolnijo 16 let za discipline preskakovanje 
ovir, dresurno jahanje in eventing. 

Protective Headgear: ustrezna zaščitna čelada ali pokrivalo, ki ustreza mednarodnim 
standardom testiranja; 
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Report: uradni zaznamek dejstev, dogodkov, odločitev protestov, opozoril, kazni in/ali 
ustreznih zadev, ki se pojavijo v povezavi s turnirjem; 

Round dva ali več prehodov preko istega ali podobnega parkurja v sklopu istega tekmovanja. 

 

Sport Rules športna pravila, kot so določena v Statutu, ki vključujejo, a niso omejena na 
pravila za konjeniške discipline, veterinarska pravila, pravila anti dopinga in uporabe 
prepovedanih substanc za konje, pravila anti dopinga za športnike, olimpijska in para 
olimpijska pravila. 

Young rider  Kategorija športnikov, ki nastopajo na FEI turnirjih za mlade jahače   od 
napolnitve 16 let starosti do konca leta, ko napolnijo 21 let.  
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DODATEK B - Pravilo 41, dodatek pravilu 41 

Velja od 7.7.2007 

Pravilo 41 - Pravila usposobljenosti 

Za udeležbo na OI, morajo športnik, trener in ostale uradne osebe ekipe  izpolnjevati kriterije 
olimpijske listine kakor tudi pravila mednarodne zveze, ki ji pripada in katera odobri IOC, 
Prijavo športnika, trenerja in ostalih uradnih oseb ekipe izvrši Nacionalni olimpijski komite. 

Zgoraj omenjene osebe morajo 

− spoštovati duh fair play-a in nenasilja ter se primerno obnašati 

− spoštovati in upoštevati določila anti doping kodeksa 

Dodatek pravilu 41 

1. Vsaka mednarodna zveza vzpostavi lastne kriterije usposobljenosti za svojo športno 
disciplino v skladu z Olimpijsko listino. Ti kriteriji morajo biti predloženi izvršnemu 
odboru MOK v odobritev. 

2. Uporaba kriterijev za usposobljenost je odgovornost mednarodne zveze, njenih NZ in 
NOK za posamezna področja pristojnosti. 

3. Razen v primerih, dovoljenih s strani IO MOK ne sme noben športnik in ostalo osebje 
 ekipe,  ki sodeluje na OI dovoliti uporabe svoje osebe, imena, slike ali rezultatov v 
 reklamne namene med OI. 

4. Prijava ali udeležba na OI ne bo pogojena s kakršnokoli finančno obvezo. 
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DODATEK C - Certifikat usposobljenosti 

 

Vrniti na FEI skupaj z rezultati ne kasneje kot do: 

 

Za svetovna prvenstva do dneva, določenega za poimenske prijave 

Za OI do dneva, določenega za poimenske prijave za OI( glej FEI Olimpijske predpise) 

Podpisani predsednik Nacionalne zveze:     SLO  

s tem izjavljam, da imajo spodaj navedene kombinacije športnikov in konj zahtevane izkušnje 
in kvalifikacije za udeležbo na konjeniških turnirjih na OI/svetovnem prvenstvu za katerega so 
prijavljeni. Njihova zmogljivost v celoti ustreza standardom, ki so določeni v ustreznih 
predpisih in športnih pravilih 

 

 

KVALIFICIRANE KOMBINACIJE 

ŠPORTNIKI 

Priimki in imena 

KONJI 

Imena in številke potnih listov 

(Na FEI prvenstva je dovoljeno poslati 
max. dvojno dovoljeno število 
športnikov in konj  

starost, barva, spol, pasma, reg. št. kobilarne, ime 
očeta in matere, če je znano) 

 

 

Datum:  

 

Ime in podpis predsednika NZ  

(ime z velikimi črkami) 

 

 

 

Žig NZ 
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DODATEK D -  -    PRVENSTVA  ČL. 108  GLEJ ORIGINAL  

 

 

 

 

DODATEK E -    TURNIRJI CIM   

 

Disciplina Kategorija 

Preskakovanje ovir seniorji 1* in 2* (ena in dve zvezdici) 

Preskakovanje ovir Y,J,P,Ch,V Kategorija B 

CC 1* in 2*(ena in dve zvezdici) 

Dresurno jahanje 1* in 2* (ena in dve zvezdici) 

Dresurno jahanje  Y,J,P,Ch,V  

Vožnja Kategorija B 

Endurance 1* ena zvezdica 

Voltežiranje 1* in 2* 

Reining 1* in 2* (ena in dve zvezdici) 

Para- konjeništvo CPED 1*in 2* (ena in dve zvezdici) 

in CPEDIM 

 

 

 

 


