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FEI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT
Az Általános Szabályzat jelen kiadásának közzétételétől kezdve hatályát veszti minden, ugyanebben a
tárgyban korábban kiadott szöveg (korábbi kiadások, hivatalos jegyzőkönyvek, közlönyök, vagy
memorandumok).

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ÁSZ
CA
CAS
CC
CCh
CD
CE
CH
CI
CIC
CIM
CIO
CN
CPE
CR
CS
CV
EADMCR
EU
FEI
IF
IPC
J
N.AM
NF
NOB
NOC
NPD
OC
M
P
V
ÁeSZ
Y
W

Általános Szabályzat
fogathajtó verseny
Legfelsőbb Sportbíróság
lovastusa verseny
gyermek verseny
díjlovagló verseny
távlovagló verseny
lovasverseny – minden olyan verseny, amely több mint egy szakág
versenyszámait foglalja magába
nemzetközi verseny
nemzetközi egynapos verseny
kisebb nemzetközi verseny
hivatalos nemzetközi verseny
országos verseny
mozgássérültek versenye
reining verseny
díjugrató verseny
lovastorna verseny
Lovakra Vonatkozó Dopping- és Tiltott Gyógyszerezési Szabályzat
EurópaNemzetközi Lovas Szövetség
nemzetközi szövetség
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
ifjúsági kategória (pl. CCI-J)
észak-amerikai
nemzeti szövetség
Nemzetközi Olimpiai Bizottság
nemzeti olimpiai bizottság
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
versenyrendező (bizottság)
világ- (pl. CH-M)
póni kategória (pl. CDN-P)
veterán kategória
Állategészségügyi Szabályzat
fiatal lovas kategória (pl. CSIO-Y)
világkupa (pl. CDI-W, CSI-W)

Megjegyzés: Az eredeti angol szövegben használt, bármilyen fizikai személyre vonatkozó szavakra (pl.
versenyző, tulajdonos, versenybíró, technikai kiküldött, hivatalos személy, csapatvezető) utaló
hímnemű személyes névmások, hacsak erre nincs külön utalás, egyidejűleg nőnemben is értendők.
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NÉVMUTATÓ
§

Oldalszám

A, Á

Állampolgárság-váltás

119

21

B

Bajnokságok: díjak
Bajnokságok: döntés a helyszínről
Bajnokságok: engedélyezés
Bajnokságok: érmek
Bajnokságok: kategóriák
Bajnokságok: részvétel
Bajnokságok: szponzorok
Bajnokságok: TV és reklám
Bajnokságok: versenynaptár
Büntetések
Büntetések: fellebbviteli bizottság által kiszabott
Büntetések: nyilvánosságra hozatal
Büntetések: versenybíróság által kiszabott

129
110
104
129
104
104
133
133
112
169
160
167
159

27
15
12
27
12
12
29
29
16
45
41
45
40

C

Csapatok és egyéni versenyzők kiválasztása
Csapatvezetők

117
120

20
23

D

Dokumentálás: fellebbezések, stb.
Díjak: bajnokságokon
Döntések hatálybalépési ideje
Durva bánásmód – jelentések
Durva bánásmód – lovakkal való
Durva bánásmód – óvások

167
129
168
164
142
163

45
27
37
45
43
42

E,É

Előnév: lovak
Elsőbbség: bajnokságok és hivatalos nemzetközi
versenyek dátumai
Eredmények: bejelentés
Érmek bajnokságokon

138

32

112
109
129

16
15
27

F

FEI Bíróság
FEI logó
Felelős személyek
Fellebbezések – általános rendelkezések
Fellebbezések – dokumentálás
Fellebbezések – döntések hatálybalépési ideje
Fellebbezések – illetékek
Fellebbezések – Legfelsőbb Sportbíróság
Fellebbviteli bizottság – kijelölés
Fellebbviteli bizottság – kötelezettségek
Fiatal lovas kategória
Figyelmeztetések

161
133
118
165
167
168
166
162
150
160
124
167,169

42
29
20
42
45
45
44
42
36
41
25
45

G

Gyermek kategória
Gyógyszerezés

124
143

25
3
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H

Hirdetések versenyzőkön és lovakon
Hirdetési jogok
Hivatalos nemzetközi versenyek
Hivatalos személyek: költségek
Hivatalos személyek: státusz és kötelezettségek

135
133
103
131
155

29
29
11
27
38

I

Ifjúsági kategória
Igazolás kiküldöttek, stb. részére
Igazolás versenyzők részére (kitüntetések)
Illetékek: fellebbezés, stb.
Indulók bejelentése
Indulók helyettesítése

124
132
132
166
121
121

25
27
27
44
24
24

J

Jelentések: fellebbezések
Jogi rendszer
Jogok: TV, szponzorálás és marketing

165
157,169
133

43
40, 45
29

K

Kérdőív: alkalmassági
Kiküldött állatorvos
Kiküldötti bizonyítványok
Kitüntetések
Kiváltságok
Kizárás: tiltott hatóanyagok
Kölcsönzési megegyezések
Kölcsönzött lovak
Köszöntés – versenyzők
Külföldi versenybíró
Külföldi kiküldött állatorvos

123
154
132
132
132
143
139
111
122
148
154

25
38
27
27
27
33
32
16
24
35
38

L

Lovak: nemzetiség
Lovak: azonosítás
Lovak: durva bánásmód
Lovak: életkor
Lovak: előnév
Lovak: kölcsönzés
Lovak: nevek
Lovak: reklám és hirdetés
Lovak: tiltott hatóanyagok
Lovak: tulajdonlás
Lovak: útlevelek
Lovak: versenyrendező által biztosított

139
114
142
136
138
139
138
135
143
139
137
111

32
18
33
31
32
32
32
29
33
32
31
16

M

Megállapodások: FEI és a NF/OC között
Megállapodások: szponzorálás
Meghatározások
Meghívások

106,133
134
„A” függelék
115

13, 29
29
48
18

N

Nemzetközi Olimpiai Bizottság
Nemzetközi versenybíró-jelöltek
Nemzetközi versenyek
Nemzeti versenyek
Nevezések

123
145
102
101
116

25
34
11
10
18
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Nevezések: nevezési lapok
Név szerinti nevezések
Nyelvek
Nyilvánosságra hozatal: büntetések

116
116
109
167

O, Ö

Olimpiai Játékok: részvétel
Öltözék – versenyzők
Összeférhetetlenség
Óvások

117,123
122
159
163

20, 25
24
40
42

P

Pályaépítők
Pénzdíjak
Pénzdíjak: általános sorrendhez
Pénzdíjak: felosztás
Pénzdíjak: kiosztás
Póni kategória

151
126
127
127
128
124

37
26
26
26
27
25

R

Regionális bajnokságok
Regionális játékok: részvétel
Regisztráció – versenyzők
Reklámok versenyzőkön és lovakon
Reklámozási jogok
Rendező bizottság: meghatározás
Részvétel bajnokságokon
Részvétel elmulasztása
Részvétel versenyen kívül
Részvétel olimpiai és regionális játékokon

104
123
113
135
133
„A” függelék
104
116
117
123

12
25
18
29
29
48
12
18
20
25

S

Stewardok
Szabályzatok és előírások: általános rendelkezések
Szakág: meghatározás
Szponzorált csapatok

155
100
„A” függelék
134

38
10
48
29

T

Technikai kiküldött: általános rendelkezések és
kötelezettségek
Technikai kiküldött kijelölése
Televíziós jogok
Teljesítményre való alkalmasság igazolása
Tiltott hatóanyagok: lovak
Tiltott hatóanyagok: versenyzők
Tulajdonlás: lovak
Tulajdonosok: kiváltságok

152
153
133
117, 123, „D” függelék
143
143
139
132

37
37
29
20, 25, 52
33
33
32
27

U,Ú

Útiköltség: versenyzők
Útiköltség: hivatalos személyek
Útlevél lovak részére
Utónevek: lovak

131
131
137
138

27
27
31
32

Ü

Ünnepségek

125

26

V

Vándordíjak: a birtoklás szabályai
Védelem: lovak

130
141

27
33

18

18
18
15
45
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Védelem: versenyzők
Versenybírók: általános rendelkezések
Versenybírók: hivatalos nemzetközi versenybíró
Versenybírók: kategóriák
Versenybírók: külföldi versenybíró
Versenybírók: nemzetközi versenybíró
Versenybírók: versenybíró-jelölt
Versenybíróság: büntetések
Versenybíróság: kijelölés
Versenybíróság: összetétel és kötelezettségek
Versenyek: a FEI nevét viselő
Versenyek: hivatalos nemzetközi
Versenyek: hivatalos személyek
Versenyek: kiírás és feltételek
Versenyek: kölcsönzött lovakkal
Versenyek leírása
Versenyek: meghatározás
Versenyek: meghívások
Versenyek: nemzeti
Versenyek: nemzetközi
Versenyek: nevezések
Versenyek: óvások
Versenyek: rendezés
Versenyen kívüli indulás
Versenykiírások
Versenynaptár
Versenyszámok: cím
Versenyszámok: kategóriák
Versenyszámok: meghatározás
Versenyzők: állampolgársági státusz
Versenyzők: helyettesítések
Versenyzők: hosszú távú külföldi tartózkodás
Versenyzők: országos versenyek
Versenyzők: regisztráció
Versenyzők: reklámok és hirdetések
Versenyzők: szállásköltség
Versenyzők: tiltott hatóanyagok
Veterán kategória
Világkupa-döntő: televíziózási jogok

140
144
147
144
148
146
145
159
149
159
105
103
144,155,156
110
111
„A” függelék
„A” függelék
115
101
102
116
163
109
117
110
112
108
107
„A” függelék
119
116,120,121
119
101
113
135
131
143
124
133

33
34
35
34
35
34
34
40
35
40
13
11
34, 38, 39
15
16
48
48
18
10
11
18
42
15
20
15
16
14
14
48
21
18, 23, 24
21
10
18
29
27
33
25
29
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ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT
BEVEZETÉS
100. § ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÉS SPORTSZABÁLYZATOK
1. Az Általános Szabályzat (ÁSZ) létrehozásának célja, hogy különböző nemzeti szövetségek
egyéni versenyzői és csapatai igazságos és egyenlő körülmények között versenyezhessenek
egymás ellen. A ló jóléte mindenek előtt való. Amennyiben a ÁSZ bármely pontjának
jelentésével kapcsolatosan kétely merül fel, az mindig abban a jelentésben értelmezendő,
ami minden részvevő számára igazságos körülményeket biztosít.
2. Az ÁSZ a sportszabályzatokkal együtt szabályoz minden, nemzeti szövetség által vagy a FEI
megbízásából rendezett nemzetközi lovasversenyt.
3. Az ÁSZ-t a FEI Közgyűlés jóváhagyásával hirdetik ki.
4. A sportszabályzatokat a FEI Közgyűlés jóváhagyásával hirdetik ki. A versenysorozatok
sportszabályzatait, a lovassportokra vonatkozó Olimpiai Szabályzatot és a lovassportokra
vonatkozó Paralimpiai Szabályzatot a FEI Büro jóváhagyásával hirdetik ki.
5. Új szakág felvétele a FEI-be, valamint az új szakág ÁSZ hatálya alá való helyezésének kérvénye
akkor terjeszthető a FEI Közgyűlés elé, ha a kérdéses tevékenységet egyidejűleg minimum 30
nemzeti szövetségben, legalább négy földrajzi csoportban és minimum 10.000 versenyző
részvételével űzik. A tevékenységnek magába kell foglalnia lovas és ló magas színvonalú
együttműködését, a klasszikus lovas-elvek tiszteletét, példáznia kell a FEI által képviselt
sportemberi minőségeket, valamint teljes mértékben szem előtt kell tartania a ló jólétét.
6. Nemzetközi versenyekre (CI) és/vagy versenyszámokra a FEI Alapszabálya, az ÁSZ és a
sportszabályzatok érvényesek, az I. fejezetben foglaltaknak megfelelően.
7. A nemzeti szövetségek felelőssége:
7.1. a ló jólétének mindenek előtti figyelembevétele, ami nem rendelhető alá sem versenyből
adódó, sem kereskedelmi hatások miatt felmerülő érdekeknek.
7.2. biztosítani, hogy minden, a nemzeti szövetséghez tartozó klub és egyesület, valamint minden
versenyrendező betartsa az ÁSZ és a sportszabályzatok rendelkezéseit, amennyiben
nemzetközi versenyt (CI) vagy versenyszámot rendez.
7.3. biztosítani, hogy a versenyrendezők végrehajtsák a FEI Alapszabály, az ÁSZ és a
sportszabályzatok rendelkezéseit, illetve a nemzeti szövetség válik felelőssé a pénzdíjak
kifizetéséért, ha a FEI, a nemzeti szövetség és a versenyrendező erről megegyezést köt. A
versenyrendező felelőssége, hogy minden, a pénzügyi és jogi felelősségének fedezéséhez
szükséges intézkedést megtegyen, például a pénzdíj garantálásával kapcsolatban.
7.4. meggyőződni arról, hogy a versenyrendezők megfelelően szervezik meg a versenyeket, illetve
hogy megvalósítják a FEI által jóváhagyott versenykiírást.

I. FEJEZET - VERSENYEK ÉS VERSENYSZÁMOK
101. § ORSZÁGOS VERSENYEK (CN)
1. Országos versenyen (CN) csak a nemzeti szövetség szabályzatai szerint indulni jogosult hazai
versenyzők vehetnek részt. Külföldi versenyzők csak a 119. § 2. és 3. pontjában leírtak szerint
vehetnek részt.
2. Egyéni külföldi versenyzők – tehát nem külföldön élő hazai versenyzők (119. § 6.) – a saját
nemzeti szövetségük és a rendező ország nemzeti szövetségének írásos engedélyével
indulhatnak országos versenyen. Az engedélynek tartalmaznia kell az érvényesség
időtartamát, valamint a külföldi egyéni versenyző saját nemzeti szövetségének írásban meg
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3.

(i)
(ii)

4.

5.

kell jelölnie a versenyző tudásszintjét, hogy a versenyző annak megfelelő versenyekre
nevezzen.
A külföldön élő hazai versenyzőket leszámítva (119. § 6.) a külföldi lovasok számát, akik részt
vehetnek egy országos versenyen – a megfelelő jogszabályok függvényében, amennyiben
azok alkalmazhatók – az adott szakág sportszabályzata határozza meg. Mindamellett azon
országos versenyek, melyekben több mint 15 külföldi versenyző vagy több mint 4 nemzet
versenyzői indulnak, nemzetközi versenyeknek (CI) minősülnek, a következők
figyelembevételével:
esedékessé válik az adott szakág és kategória nemzetközi versenyeinek (CI) rendezésével
járó versenyrendezési díj, a sportszabályzatoknak megfelelően;
az ezen paragrafus rendelkezései szerint nemzetközi versenyként (CI) kezelendő országos
versenyeken elért eredmények nem számítanak semmilyen nemzetközi minősülés vagy
rangsorba való kerülés szempontjából, hacsak a FEI nem adott rá előzetes engedélyt.
Amennyiben nem ütközik a sportszabályzatok rendelkezéseivel, bizonyos különlegesen
támogató jellegű, alacsony szintű, határ menti és lovas klubok közti versenyek, melyeket
pénzdíj nélkül, vagy csak jelképes összegű pénzdíjjal írnak ki, megrendezhetők a
versenyrendező nemzeti szövetségének szabályai szerint, amennyiben maximum 4 nemzeti
szövetség versenyzői vesznek részt rajta.
Minden egyéb olyan verseny, ahol külföldi versenyzők indulnak, nemzetközi versenynek (CI)
minősül.

102. § NEMZETKÖZI VERSENYEK (CI)
1. Nemzetközi versenyt (CI) a FEI Alapszabály, az ÁSZ és a sportszabályzatok szerint kell
rendezni, beleértve az összes különleges meghívásra vonatkozó szabályt, amit a tárgyban
illetékes Technikai Bizottság hozhat létre, és amely nyitott lehet minden nemzeti szövetség
versenyzői számára.
2. A nemzetközi versenyeket (CI) elsődlegesen egyéni indulók számára rendezik. Ennek ellenére
rendezhetők csapatversenyek nemzeti vagy más módon elnevezett, maximum 4 tagú
csapatok számára, de a versenyszám sosem nevezhető „Nemzetek Díjának”.
3. Minden, nemzetközi versenyre (CI) meghívott vagy nevezendő versenyzőt a nemzeti
szövetsége nevez be. A versenyrendezőnek fogadnia kell minden, a nemzeti szövetség által
kiválasztott versenyzőt, az érvényes sportszabályzatok, valamint a versenykiírás
rendelkezéseinek megfelelően. A versenyrendező nem fogadhat el egyéb nevezést.
4. A nemzetközi versenyek (CI) versenykiírásainak tartalmaznia kell a meghívható külföldi
versenyzők és lovak számát.
5. Ajánlott olyan versenyzők meghívása is, akik nem abból a régióból származnak, ahol a
nemzetközi versenyt (CI) rendezik.
6. A nemzetközi versenyeket (CI) a felajánlott pénzdíj és/vagy egyéb kritériumok alapján
osztályozzák, a tárgyban illetékes Technikai Bizottság által létrehozott és a Büro által
jóváhagyott előírás szerint.

103. § HIVATALOS NEMZETKÖZI VERSENYEK (CIO)
1. Hivatalos nemzetközi verseny (CIO) az a verseny, amelyre nemzeti szövetségeket hívnak meg,
akik kiválasztott, a nemzetet képviselő csapatokat és egyéni versenyzőket küldenek. A
hivatalos nemzetközi versenyeket (CIO) a FEI Alapszabály, az ÁSZ és a sportszabályzatok
szerint kell megrendezni.
2. A hivatalos nemzetközi versenyeknek (CIO) tartalmazniuk kell a csapatok és az egyéni
versenyzők hivatalos versenyszámát, a szóban forgó szakág sportszabályzata szerint.
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3. Európában minden nemzeti szövetség szakáganként csak egy (1) felnőtt hivatalos nemzetközi
versenyt (CIO) rendezhet naptári évenként, kivéve ha a FEI Büro erről másképp rendelkezik.
4. Az egyéb korcsoportok részére, valamint az Európán kívül felnőtt versenyzők részére
rendezett hivatalos nemzetközi versenyek (CIO) számát a FEI főtitkárának kell jóváhagynia, az
illetékes Technikai Bizottság javaslatára.

104. § FEI BAJNOKSÁGOK
1. FEI VILÁGBAJNOKSÁGOK:
1.1. A FEI felnőtt világbajnokságok minden nemzeti szövetség számára nyitottak, és ezeket az
alábbiak szerint kell rendezni:
1.1.1. Díjugratás, díjlovaglás és lovastusa: minden, két Nyári Olimpia éve közé eső páros évben
rendezendők.
1.1.2. Távlovaglás, lovastorna és reining: minden páros évben rendezendők.
1.1.3. Fogathajtás: évente rendezendő.
1.1.4. Mozgássérültek versenye: minden páratlan évben rendezendő.
1.2. Ha az adott szakág versenyszabályzata nem rendelkezik másképp, az első állategészségügyi
szemlén minimum kilenc (9) nemzeti szövetségnek kell képviseltetnie magát.
1.3. Bármely szakágban rendezhető FEI felnőtt világbajnokság a fent leírtaktól eltérő évben is,
amennyiben a FEI Büro jóváhagyja azt.
1.4. A FEI Közgyűlés dönthet úgy, hogy azonos helyszínen és időben rendez FEI világbajnokságot a
fent említett szakágak számára: FEI Lovas Világjátékok formájában.
2. FEI KONTINENSBAJNOKSÁGOK:
2.1. Felnőtt kontinensbajnokságok:
2.1.1. A FEI felnőtt kontinensbajnokságok minden szakágban nyitottak minden egyes, a
kontinens határain belüli nemzeti szövetség vagy regionális csapat számára, és páratlan
években rendezhetők meg.
Ha az adott szakág sportszabályzata nem rendelkezik másképp, minimum hat (6) nemzeti
vagy regionális csapatnak jelen kell lennie az első állategészségügyi szemlén.
2.1.2. Az észak- és dél-amerikai nemzeti szövetségek külön-külön is rendezhetnek FEI
kontinensbajnokságokat, mindig a Nyári Olimpia után következő évben. A közép-amerikai
nemzeti szövetségek versenyzői vagy az észak- vagy a dél-amerikai FEI
kontinensbajnokságon indulhatnak, de nem mindkettőn.
FEI nyílt kontinensbajnokságok az olimpiai szakágak felnőtt versenyzői részére a nyári
Olimpiákat közvetlenül megelőző években rendezhetők. Mind az észak-, mind a délamerikai nemzeti szövetségek esetében évente rendezhető ilyen FEI bajnokság. A középamerikai nemzeti szövetségek versenyzői vagy az észak- vagy a dél-amerikai FEI
bajnokságokon vehetnek részt, de nem mindkettőn.
2.2. Egyéb, életkor szerinti kategóriák:
FEI kontinensbajnokságok fiatal lovas, ifjúsági, póni és gyermek kategóriákban évente
rendezhetők.
2.2.1. Európában legalább négy (4) nemzet versenyzőinek kell jelen lenniük. Európán kívül
bármilyen számú regionális csapat részvételével rendezhető FEI kontinensbajnokság, de
legalább két (2) nemzeti szövetségnek képviseltetnie kell magát. Ezen FEI bajnokságok
rendezhetők egyéb nemzetközi versenyekkel (CI) együtt, a sportszabályzatokban
rögzített feltételek szerint.
2.2.2. FEI nyílt kontinensbajnokságok fiatal lovas, ifjúsági, póni és gyermek kategóriában,
valamint távlovaglásban és lovastornában évente rendezhetők.
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2.2.3. Mind az észak-, mind a dél-amerikai nemzeti szövetségek esetében évente rendezhető
ilyen FEI bajnokság. A közép-amerikai nemzeti szövetségek versenyzői vagy az északvagy a dél-amerikai FEI bajnokságokon vehetnek részt, de nem mindkettőn.
2.2.4. A bajnoki címeket és az ahhoz járó érmeket az adott kontinens egyéni versenyzőinek és
csapatainak részére kell kiosztani, a helyezés sorrendjében.
3. FEI REGIONÁLIS BAJNOKSÁGOK:
3.1. FEI regionális bajnokságok (például: Mediterrán-térség, Balkán, Duna-vidék, stb.), bármely
szakágban rendezhetők, amennyiben minimum két (2) nemzeti szövetség képviselteti magát.
3.2. FEI regionális bajnokság évente rendezhető és a régión kívüli nemzeti szövetségek számára is
nyitott, amennyiben meghívást kapnak rá.
3.3. A verseny programját a versenyrendező állítja össze, és bármilyen versenyszámtípust kiírhat,
amire az adott szakág sportszabályzata lehetőséget ad.
4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
4.1. A csapatok összeállítását és a FEI bajnokságokon indítható egyéni versenyzők számát az
érvényes sportszabályzatok határozzák meg.
4.2. FEI bajnokságokon a versenyrendező semmilyen körülmények között nem maximálhatja az
indítható egyéni versenyzők vagy csapatok számát. A FEI Büro korlátozhatja a nevezések
számát, amennyiben az szükségessé válik.
4.3. Minden nyílt bajnokság megrendezése a FEI Büro jóváhagyásával történik.

105. § A FEI NEVÉT VISELŐ VERSENYEK
1. A FEI nevét viselő versenyek közé a FEI bajnokságok, a FEI világkupa-sorozat, a FEI Szuperliga
sorozat, a FEI Nemzetek Díja versenysorozat, valamint egyéb versenyek, versenysorozatok,
vagy versenyszámok tartoznak, melyeket a FEI Büro javaslatára és/vagy jóváhagyásával
hoznak létre és rendeznek meg.
2. A FEI nevét viselő verseny nevének mindig tartalmaznia kell a „FEI” betűket.

106. § A FEI NEVÉT VISELŐ VERSENYEK HELYSZÍNÉNEK MEGHATÁROZÁSA
1. A FEI nevét viselő versenyek helyszínek meghatározásáról a FEI Büro dönt, az érintett
Technikai Bizottság vélemény-nyilvánítása után, az ezen paragrafusban leírt szabályoknak
megfelelően, az érvényes sportszabályzatok, valamint – amennyiben alkalmazható – a FEI és
az érintett nemzeti szövetség/versenyrendező közötti megegyezés figyelembevételével.
2. Pályázati eljárás:
2.1. Határidők: a nemzeti szövetségeknek szeptember 15. vagy egyéb, a FEI főtitkára által
megadott határidőig kell pályázniuk. A nemzeti szövetségeket értesítik a határidőről, amint
egy pályázat beérkezett:
(i)
FEI Lovas Világjátékok: öt (5) évvel a verseny előtt.
(ii)
FEI világkupadöntők (díjugratás, díjlovaglás, lovastusa és fogathajtás), FEI felnőtt
kontinensbajnokságok (díjugratás, díjlovaglás és lovastusa), FEI világbajnokságok
(fogathajtás, távlovaglás, lovastorna és reining): három (3) évvel a verseny előtt.
(iii)
egyéb FEI bajnokságok helyszínének meghatározása két (2) vagy egy (1) évvel a
verseny előtt történik, az adott szakág szükségleteinek megfelelően.
2.2. A pályázatban a nemzeti szövetségnek meg kell jelölnie a FEI nevét viselő verseny helyszínét
és körülbelüli időpontját, illetve bele kell egyeznie, hogy eleget tesz a FEI által kiadott
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szabályzatokban foglaltaknak, valamint a FEI által kirótt kötelezettségeknek. A verseny
időpontja nem változtatható meg a FEI beleegyezése nélkül.
2.3. Ugyanazon nemzeti szövetség egy évben nem rendezhet egynél (1) több olimpiai szakágban
FEI felnőtt világ- vagy FEI felnőtt kontinensbajnokságot, kivéve, ha a FEI Büro döntése alapján
ez szolgálja a lovassport érdekét.
2.4. Ugyanazon nemzeti szövetség nem rendezhet két egymás utáni FEI világ- vagy FEI
kontinensbajnokságot ugyanazon szakágban és kategóriában, kivéve ha nincs más megfelelő
pályázat.
2.5. A FEI regionális bajnokságára beadott pályázatoknak tartalmazniuk kell az indítható nemzeti
szövetségek listáját és az egyéb meghívott nemzeti szövetségek listáját, a tervezett
programmal, valamint a versenyszámok szintjével együtt.
3. Amennyiben egy határidőig nem érkezik megfelelő pályázat, a FEI Büro dönt a verseny
helyszínének meghatározásáról.

107. § VERSENYSZÁMOK
1. Minden versenykiírás tartalmazhat külön versenyszámokat a következő alapvető versenyzői
kategóriák számára, kivéve ha a sportszabályzat erről másképp rendelkezik:
1.1 felnőtt,
1.2 fiatal lovas,
1.3 ifjúsági,
1.4 póni,
1.5 gyermek,
1.6 veterán.
2. A sportszabályzat egyéb kategóriák versenyszámait is tartalmazhatja.
3. Azon versenyszámokban, amely több kategória számára nyitott, külön eredményt kell
hirdetni minden egyes kategóriában.
4. Azon versenyszámok indulási sorrendjének eldöntéséhez, amely több mint egy kategória
számára nyitott, egyetlen sorsolást kell rendezni.

108. § VERSENYSZÁMOK CÍME
1. Kisebb nemzetközi versenyeken (CIM, lásd „E” függelék) a versenyszámok címe nem
tartalmazhatja egyetlen nemzet vagy nemzetközi régió nevét sem.
Egyéb nemzetközi versenyeken (CI) a rendező nemzet vagy ország neve szerepelhet egyetlen
versenyszám címében, az illetékes nemzeti szövetség jóváhagyásával.
Hivatalos nemzetközi versenyeken (CIO) ugyanez a rendelkezés érvényes, szakáganként
egyetlen versenyszámára.
2. A „világ”- szó, vagy kontinensek, régiók, nemzet- vagy ország-csoportok neve versenyszámok,
kupák, vagy bármilyen más értékelések címeként csak a FEI Büro engedélyével használhatók.
3. Az egyéb neveket – amiket egy verseny vagy az „A” függelékben meghatározott, egy vagy
több nemzeti szövetség hatáskörébe tartozó, egymáshoz kapcsolódó versenyek
(versenysorozat) címeként használnak – a FEI Büronak és az érintett nemzeti szövetségeknek
kell jóváhagynia.
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109. § VERSENYRENDEZÉS
1. Minden nemzetközi verseny (CI), hivatalos nemzetközi verseny (CIO), FEI világkupadöntő, és
FEI bajnokság versenykiírásában félreérthetetlenül szerepelnie kell, hogy a verseny a FEI
Alapszabály, az ÁSZ és a sportszabályzatok hatálya alá tartozik.
2. Nemzetközi versenyeket (CI) sosem szabad a nemzeti szabályzat szerint rendezni.
3. Ha egy nemzetközi versenyen (CI) szerepel valamely, a nemzeti szabályzat alapján elbírált
versenyszám is, akkor a FEI sportszabályzatai közvetlenül azután lépnek érvénybe, hogy a
nemzeti szabályzat alapján elbírált versenyszám eredményét kihirdették (lásd 137.§ 2.).
4. A FEI versenysorozatok részét képező versenyek rendezésére való jelentkezés az adott
versenysorozatra vonatkozó sportszabályzat rendelkezései szerint történik.
5. A FEI főtitkárának jóváhagyásával egy olyan hivatalos nemzetközi verseny (CIO), melyet
egyetlen (1) szakágban írtak ki, magában foglalhatja ugyanazon szakág más kategóriáját, vagy
egy vagy több más szakág nemzetközi versenyszámait is. Például egy CSIO magába foglalhat
egy CDI vagy CAI versenyt is. Ilyen esetekben a versenykiírásnak és a verseny programjának
egyértelműen tartalmaznia kell minden egyes versenyszám kategóriáját.
6. Nemzetközi versenyek (CI) versenyrendezőinek a verseny után egy (1) héten belül jelentést
kell tenniük az eredményekről, valamint az egyes helyezett versenyzők és csapatok részére
kifizetett pénzdíjakról a FEI-nél és a részvevő versenyzők nemzeti szövetségeinél.
7. Minden nemzetközi verseny (CI) (kivéve CIM, lásd „E” függelék) versenykiírását,
közleményeit, útmutatásait és nyilvános csatornákon át történő bejelentéseit írásban és
szóban egyaránt közzé kell tenni a rendező nemzet nyelve mellett a FEI valamely hivatalos
nyelvén is, kivéve, ha minden érintett ugyanazt a nyelvet beszéli.
8. Minden FEI felnőtt világ- és kontinensbajnokság kiírását, közleményeit és útmutatásait a
nemzeti nyelv mellett a FEI egyik hivatalos nyelvén is közzé kell tenni, kivéve, ha minden
érintett eleve a FEI egy hivatalos nyelvét használja.
9. FEI világbajnokságokon és FEI világkupadöntőkön minden, nyilvános csatornákon át történő
bejelentést a FEI valamely hivatalos nyelvén kell tenni.
10. Nemzetközi versenyek (CI) versenyrendezőinek megfelelő humán és állatorvosi
segélynyújtást kell biztosítaniuk a versenyen, és ahol lehetséges, elegendő számú
mentőautót ahhoz, hogy az elsősegélynyújtás folyamatosan elérhető legyen.

110. § VERSENYKIÍRÁSOK
1. Minden évben, a hivatalos versenynaptár jóváhagyása után a FEI Igazgatóság a nemzeti
szövetségeken keresztül a versenykiírásokhoz tartozó ellenőrző jegyzéket küld minden kisebb
nemzetközi verseny (CIM), nemzetközi verseny (CI), hivatalos nemzetközi verseny (CIO), FEI
bajnokság és játékok versenyrendezőjének, a következő évi jóváhagyott hivatalos
versenynaptár tartalmának megfelelően. A versenyrendezőknek el kell juttatniuk a nemzeti
szövetségükhöz a FEI valamelyik hivatalos nyelvén kitöltött ellenőrző jegyzékeket. A nemzeti
szövetség köteles ellenőrizni és kijavítani a jegyzékekben fellelhető, a FEI Alapszabállyal, az
ÁSZ-tal vagy a sportszabályzatokkal kapcsolatos hibákat, mielőtt végső jóváhagyásra
továbbküldené azt a FEI Igazgatóságnak, minimum tizenhat (16) héttel a verseny előtt.
Minden későbbi változtatást tudatni kell és el kell fogadtatni a FEI főtitkárával. Az érintett
nemzeti szövetségeket a lehető legrövidebb idő alatt értesíteni kell a változtatásokról.
2. Kivételes körülmények között, a csapatvezetők, a hazai nemzeti szövetség képviselőjének (ha
jelen van), és a versenybíróság jóváhagyásával a versenyrendező változtathat a
versenykiíráson annak érdekében, hogy tisztázzon bármilyen, mulasztásból vagy előre nem
látott körülményből adódó kérdést. Minden ilyen jellegű változtatást tudatni kell az összes
versenyzővel és hivatalos személlyel, amilyen gyorsan csak lehetséges, és a változtatásokról a
külföldi versenybírónak jelentést kell tennie a FEI főtitkára felé.
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3. Minden versenykiírásnak tartalmaznia kell a verseny helyszínét és idejét, valamint a nevezési
határidőket, a következő ellenőrző jegyzék tartalmával együtt:
(i)
a szakágak, melyek versenyszámai megrendezésre kerülnek,
(ii)
a versenyszámok programja,
(iii)
a versenyszámok szabadtéri, vagy fedett pályán kerülnek-e megrendezésre,
(iv)
a melegítő- és versenypályák típusa és mérete,
(v)
a kategóriák, nemzetiségek és egyéb, a tárgyhoz tartozó részletek a versenyzőkről és a
lovakról,
(vi)
a rendelkezésre álló istállózási és szálláslehetőségek,
(vii)
a versenyen nyerhető díjak értéke és felosztása,
(viii)
a nemzeti állategészségügyi feltételek és a FEI Állategészségügyi Szabályzata (ÁeSZ),
(ix)
van-e lehetőség sportfogadásra,
(x)
viselkedési kódex,
(xi)
felelősségekről szóló nyilatkozat,
(xii)
minden egyéb, a tárgyhoz tartozó részlet.
4. A versenykiírásnak tartalmaznia kell az Állategészségügyi Szabályzat (ÁeSZ) rendelkezései
szerint lebonyolított állategészségügyi szemle helyét és kezdési időpontját.

111. § VERSENYEK KÖLCSÖNZÖTT LOVAKKAL
1. Nemzetközi versenyek (CI) rendezhetők a hazai nemzeti szövetség által biztosított lovak
részvételével.
2. Minden szakág és kategória sportszabályzata, vagy a versenykiírás vonatkozik a kölcsönzött
lovakkal lebonyolított versenyekre.
3. A lovaknak a megszokott zablájukat és kantárjukat kell viselniük, amit tilos kicserélni a
verseny alatt, kivéve, ha a ló tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja engedélyt ad erre.
4. Minden versenyzőnek biztosítani kell a számára kisorsolt lovon legalább kétszer (2) egy (1)
óra lovaglási lehetőséget, a versenyrendező által megállapított szabályoknak megfelelően.
4.1. Ha nyilvánvalóan teljes összeférhetetlenség van a ló és a versenyző között, a versenyrendező
tartalék-lóval helyettesítheti a kisorsolt lovat, a versenybíróság döntésének megfelelően.
5. Kölcsönzött ló esetén a versenyző a felelős személy, de a ló tulajdonosa, aki alapesetben
felelős a lóért, szintén tekinthető felelős személyként a versenyző mellett.

112. § HIVATALOS VERSENYNAPTÁR
1. A következő év hivatalos versenynaptárát a FEI főtitkára hagyja jóvá.
2. A FEI nevét viselő versenyek időpontját a helyszínről szóló döntés után a lehető leghamarabb
nyilvánosságra kell hozni.
3. A nemzetközi (CI) és hivatalos nemzetközi versenyek (CIO) rendezésre vonatkozó
pályázatokat a lehető legkorábbi időpontban, a FEI főtitkárához kell elküldeni, legkésőbb
október 1-jén, kivéve, ha a FEI főtitkára írásban nem jelöl meg ettől eltérő időpontot. Minden
egyes versenyhez csak egyetlen (1) dátumot szabad javasolni.
3.1. A kisebb nemzetközi versenyek (CIM) rendezésére benyújtott pályázatokat a lehető
legkorábbi időpontban, de legkésőbb négy (4) héttel a verseny kezdete előtt el kell juttatni a
FEI főtitkárhoz.
3.2. A FEI főtitkára, a hivatalos versenynaptárról hozott döntéséig javasolhat változtatásokat a
pályázók által kérvényezett dátumokat illetően, a hivatalos versenynaptár tökéletesítése
érdekében.
4. Magasabb szintű versenyek esetében a hivatalos versenynaptár jóváhagyása után beérkezett
versenyrendezési pályázatok vagy időpont-változtatásra vonatkozó kérelmek kapcsán
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minden olyan nemzeti szövetség/versenyrendező számára biztosítani kell a
véleménynyilvánítás lehetőségét, amelyre vélhetően hatással lehet egy ilyen pályázat
elfogadása. Amennyiben valamely nemzeti szövetség/ versenyrendező tiltakozik a késői
hozzáadás vagy időpont-változtatás miatt, meg kell indokolnia azt. A tiltakozás indoklásának
elemzése után a FEI főtitkára elfogadhatja a késői hozzáadást vagy változtatást.
5. A FEI bajnokságok és egyéb magas szintű versenyek elsőbbségét az egyes szakágak
sportszabályzatai tartalmazhatják.
6. Egyetlen nemzeti szövetség vagy versenyrendező sem rendezhet olyan nemzetközi versenyt
(CI), melyet nem hoztak nyilvánosságra a hivatalos versenynaptárban, vagy nem hagyta jóvá
a FEI főtitkára.
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II. FEJEZET - VERSENYZŐK ÉS LOVAK RÉSZVÉTELE
113. § VERSENYZŐK ÉS LOVAK REGISZTRÁCIÓJA
1. Minden versenyzőt és lovat regisztrálni kell a FEI-nél, mielőtt nemzetközi versenyen (CI)
indulna, amennyiben a sportszabályzatok és a saját vagy (ahol alkalmazható) a befogadó
nemzeti szövetség nem rendelkezik erről másképp (lásd 119. §, versenyzők sportállampolgársági státusza és V. fejezet: Lovak).
2. A nemzeti szövetség felelős a versenyzők és lovak regisztrációjáért, illetve a versenyzők
megfelelő sport-állampolgársági státuszának meglétéért.
3. Azt a versenyzőt/lovat, melyet nem regisztráltak a FEI-nél, automatikusan diszkvalifikálni kell.

114. § LOVAK AZONOSÍTÁSA
1. A versenyrendező minden induló ló számára azonosító számot ad ki.
2. Az azonosítószámot a teljes verseny idején meg kell jeleníteni a lovon, amikor az elhagyja az
istállót.

115. § MEGHÍVÁSOK
1. A nemzetközi és hivatalos nemzetközi versenyeken (CIO) részvevő egyéni versenyzők részére
szóló meghívásokat az érintett versenyzők nemzeti szövetségei részére kell kiküldeni. A
versenyrendezőktől származó meghívást az érintett versenyzők nemzeti szövetségei részére
kell elküldeni. A meghívásoknak tartalmazniuk kell a versenykiírás másolatait. A
versenyrendezők által személyesen meghívott versenyzők százalékos arányát az egyes
szakágak sportszabályzatai határozzák meg.
2. A hivatalos nemzetközi versenyekre (CIO) szóló meghívásokat a hazai nemzeti szövetségnek
kell kiküldenie közvetlenül a többi nemzeti szövetség részére, és a meghívásnak meg kell
határoznia a hivatalos csapatba tartozó versenyzők és lovak, valamint a nevezhető egyéni
versenyzők számát.
3. Hivatalos nemzetközi versenyeken (CIO) korlátozható a meghívott nemzeti szövetségek
száma, a FEI által elfogadott versenykiírásnak megfelelően, az adott szakág sportszabályzata
szerint.
4. Amennyiben az idevonatkozó sportszabályzatok nem rendelkeznek másképp, egy bajnokság
jóváhagyott helyszínének és időpontjának kihirdetése automatikusan meghívásnak számít
azon nemzeti szövetségek részére, melyek jogosultak azon indulni. A részvételi szándékot a
lehető leghamarabb el kell küldeni a rendező nemzeti szövetség részére.
5. Minden, hivatalos nemzetközi versenyen (CIO), nemzetközi versenyen (CI),
versenysorozaton, FEI bajnokságon és játékokon részvevő versenyzőknek azonos
kedvezményeket és körülményeket kell biztosítani. Amennyiben nem biztosítható hasonló
szálláslehetőség minden versenyző és ló számára, az elhelyezésről sorsolással kell dönteni.

116. § NEVEZÉSEK
1. Az egyes versenyekre nevezhető lovak számát a versenykiírásnak, az ÁSZ-nak és az adott
szakág sportszabályzatának figyelembevételével kell meghatározni, kivéve az egyszerre több
szakág részére rendezett bajnokságok, valamint a FEI Lovas Világjátékok esetében, melyre
ezen paragrafus vonatkozik.
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2. Minden, nemzetközi versenyre (CI) meghívott vagy kijelölt versenyzőt a nemzeti
szövetségének kell beneveznie. A versenyrendezőnek – az érvényes sportszabályzatnak és a
versenykiírásnak megfelelően – minden, a nemzeti szövetségek által kiválasztott versenyzőt
fogadnia kell. A versenyrendező nem fogadhat el egyéb nevezést.
3. A nemzeti szövetségek felelnek a versenyre alkalmas lovak kiválasztásáért és nevezéséért. Az
alkalmasság magában foglalja a ló megfelelő kondícióját és képességét ahhoz a
versenyszámhoz mérten, amelyre nevezik azt.
4. Az egyszerre több szakág részére rendezett bajnokságok, valamint a FEI Lovas Világjátékok
esetében a nevezéseket az alábbi, 4.1., 4.2. és 4.3. pontok szerinti kötelező három (3)
fázisban kell lebonyolítani:
4.1. Előzetes nevezés
legkésőbb nyolc (8) héttel a verseny kezdete előtt kell beérkeznie a versenyrendezőhöz. Az
előzetes nevezés azt jelenti, hogy a nemzeti szövetségnek szándékában áll részvevő
versenyzőket küldeni a versenyre, és tartalmaznia kell, hogy a szándék csak egyéni
versenyzők, csak csapat, vagy mindkettő együttes küldésére vonatkozik-e.
4.2. Név szerinti nevezés
legkésőbb négy (4) héttel a verseny kezdete előtt kell beérkeznie a versenyrendezőhöz, és
tartalmaznia kell mindazon versenyzők és lovak listáját, akik/melyek közül a végleges
nevezésben és a tartaléklistán szereplő versenyzők és lovak kiválasztásra kerülnek, illetve
tartalmaznia kell, hogy a nemzeti szövetség hány versenyzőt és hány lovat kíván küldeni a
versenyre.
A név szerinti nevezésben szereplő versenyzők és lovak száma nem lehet több a
versenykiírásban meghívott vagy a sportszabályzatok által előírt versenyzők és lovak
számának kétszeresénél. A név szerinti nevezés beérkezése után a nemzeti szövetség küldhet
kevesebb versenyzőt és/vagy lovat, de sosem küldhet többet a név szerinti nevezésben
szereplő mennyiségeknél. A név szerinti nevezéseket beküldő, de a versenyen meg nem
jelenő nemzetek nemzeti szövetségeit – amennyiben a távolmaradás oka nem elfogadható a
versenyrendező számára – a versenyrendező megnevezheti a FEI főtitkáránál, hogy az esetről
a FEI Bíróság döntsön.
4.3. Végleges nevezés
legkésőbb négy (4) nappal a verseny kezdete előtt kell beérkeznie a versenyrendezőhöz. A
végleges nevezésben felsorolt versenyzők és lovak száma nem haladhatja meg a név szerinti
nevezésben foglaltakét, illetve a lista minden tagjának szerepelnie kell a név szerinti
nevezésben is. A végleges nevezések beérkezése után lovak és/vagy versenyzők cseréjére
kizárólag a versenyrendező kifejezett engedélyével van lehetőség.
5. A lovak nevezési lapjának tartalmaznia kell a ló nevét/neveit, fajtáját, nemét, életkorát,
színét, születési országát, jelenlegi nemzethez való hovatartozását, az útlevélszámát, a FEI
regisztrációs számát, valamint ahol szükséges, a minősítéseit.
6. Ha egy nemzeti szövetség több versenyzőt és/vagy lovat küld egy versenyre, mint amennyit a
névleges nevezésben feltüntetett, a versenyrendező nem köteles fogadni őket, illetve
engedélyezni, hogy részt vegyenek a versenyen, akkor sem, ha az érvényes sportszabályzat és
a versenykiírás egyébként lehetővé tenné azt.
7. A versenyző a versenyen bármelyik vagy minden lovát visszaléptetheti egy versenyszámban
való indulástól, de a versenyrendező és a versenybíróság hozzájárulása nélkül nem indulhat
az adott versenyszámban olyan lóval, amelyet arra a versenyszámra nem nevezett be.
8. Ha egy nemzeti szövetség csapatot nevezett a név szerinti nevezésben, de mégsem tud
csapatot küldeni, haladéktalanul értesítenie kell erről a versenyrendezőt.
9. A nemzeti szövetség által leadott végleges nevezésben szereplő csapatot vagy egyéni
versenyzőket, amennyiben valós indok nélkül nem jelennek meg egy versenyen, a külföldi
bírónak/technikai kiküldöttnek be kell jelentenie a FEI főtitkáránál, hogy az esetről a FEI
Bíróság döntsön. Ugyanazon időpontban más versenyen való indulás nem képez valós
indokot egy versenytől való távolmaradásra.
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10. A nemzeti szövetség ugyanarra a hétvégére nem adhatja le egy versenyző nevét két
különböző versenyrendezőhöz küldött végleges nevezésben. A versenyzőt ezért
diszkvalifikálják arról a versenyről, ahol végül rajthoz áll.

117. § A RÉSZVEVŐ CSAPATOK ÉS EGYÉNI VERSENYZŐK KIVÁLASZTÁSA
1. Minden versenyző és ló kiválasztásáért, amely bármilyen nemzetközi versenyen (CI),
hivatalos nemzetközi versenyen (CIO), FEI bajnokságon, FEI regionális bajnokságon, olimpiai
játékokon, vagy paralimpiai játékokon részt vesz, a végső felelősség a nemzeti szövetséget
terheli, feltéve, hogy a versenyzők és a lovak az adott versenyhez leírt minden minősülési
feltételnek megfelelnek.
2. Csak olyan lovak és versenyzők nevezhetők a FEI világbajnokságaira és az olimpiai játékokra,
melyek rendelkeznek a teljesítményre való alkalmasság igazolásával (lásd „C” függelék), a
megfelelő sportszabályzatokkal és az Olimpiai Szabályzattal összhangban.
3. Csak a nemzeti szövetség megfelelő engedélyeivel rendelkező versenyzők nemzetközi
versenyekre (CI) való nevezése fogadható el.
4. Azon versenyzők nevezései, akiknek nemzeti szövetsége felfüggesztés vagy kizárás alatt áll,
nem nevezhetők nemzetközi versenyre (CI) vagy az országukon kívül rendezett nemzeti
versenyre (CN) a felfüggesztés vagy kizárás ideje alatt.
5. Egyetlen versenyző sem indulhat semmilyen nemzetközi versenyszámban „versenyen kívül”,
hacsak ezt az érintett szakág sportszabályzata nem teszi lehetővé.
6. Egyetlen versenyző sem adhat le nemzetközi versenyre (CI) való nevezést a licencében
szereplőtől eltérő néven.

118. § FELELŐS SZEMÉLY
1. A lóhoz tartozó felelős személyt illeti a lóra vonatkozó jogi felelősség, beleértve az ÁSZ és az
Állategészségügyi Szabályzat (ÁeSZ) rendelkezéseit is, kivéve, ha azoktól eltérő rendelkezés
található a Jogi Rendszerben (VIII. fejezet).
2. A felelős személynek, valamint minden, a FEI Alapszabály, az ÁSZ és a sportszabályzatok
hatálya alá tartozó személynek kötelessége ismerni a FEI Alapszabály, az ÁSZ és az
idevonatkozó sportszabályzatok rendelkezéseit, és az ismeret hiánya nem menti fel ezen
személyeket a FEI Alapszabály, az ÁSZ és a sportszabályzatok hatálya alól.
3. A felelős személy a versenyző, aki lovagolja, vagy hajtja a lovat a versenyen, de a
lótulajdonosok és egyéb támogató személyzet – beleértve, de nem kizárólagosan a
lovászokat és az állatorvosokat – is tekinthető felelős személynek a versenyző mellett,
amennyiben jelen van a versenyen, és lényeges döntést hoz a lóval kapcsolatban.
Lovastornában a futószárazó is felelős személynek minősül.
4. 18 év alatti versenyző:
4.1. Ha a versenyző a nevezés leadásának időpontjában nem töltötte be a 18. életévét, a nemzeti
szövetségnek vagy a csapavezetőnek ki kell jelölni egy képviselőt a versenyző számára.
4.2. A képviselő lehet a versenyző szülője, a csapatvezető, a csapatedző, a csapat-állatorvos, a
lótulajdonos, vagy egyéb felelős felnőtt, akit a versenyrendező és a nemzeti szövetség felé
nevesíteni kell a nevezés leadásakor.
4.3. Ha a nemzeti szövetség és a csapatvezető nem nevesíti a kiskorú versenyzőt képviselő
személyt, akkor a versenyző valamelyik szülője tekintendő a versenyző képviselőjének.
4.4. A felelős személy ebben az esetben is a kiskorú versenyző marad.
4.5. A képviselő személy képviselheti a kiskorú felelős személyt a versenyrendezővel, a nemzeti
szövetséggel és a FEI hivatalos személyeivel való kapcsolattartásban, beleértve, de nem
kizárólag, a gyógyszerezési eljárásokban való tanúskodást is.
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4.6. Ha a képviselő és a felelős személy különböző nemzeti szövetséghez tartozik, minden
kommunikációt a felelős személy nemzeti szövetségén keresztül kell folytatni.
5. A felelős személy a csapatvezetővel együtt (ha jelen van) felelős a ló kondíciójáért,
egészségéért, az azt érintő ügyek intézéséért, valamint a felelőssége alá tartozó ló
bejelentéséért, vagy visszaléptetéséért.
6. A felelős személy felelős minden eseményért, amely az istállóban a felelőssége alá tartozó
lovakkal történik, általa, vagy más, a lóhoz hozzáférő személy által, és felelősséggel tartozik a
lovaglás, hajtás vagy gyakorlás alatt minden, a felelőssége alá tartozó lóért. A felelős személy
nem mentesíthető a felelősség alól az istállóbiztonság hiánya vagy nem megfelelő
hatékonysága miatt.
7. Ha a felelős személy bármilyen oknál fogva képtelen vagy akadályoztatott a felelőssége alá
tartozó lovakról való gondoskodásra, azonnal jelentenie kell a versenyirodán és az állatorvosi
bizottságnál.

119.§ VERSENYZŐK SPORT-ÁLLAMPOLGÁRSÁGI STÁTUSZA
1. Általános elvek:
1.1. A versenyző nemzeti szövetsége annak az országnak a nemzeti szövetsége, ahová a
versenyző állampolgársága szerint tartozik. A versenyző adott ország színeiben való
versenyzéséhez az állampolgárság bizonyítéka szükséges.
1.2. A 4, 5, 6.2. és 6.3. pontok rendelkezései kivételével egy versenyző csak a saját nemzeti
szövetségének joghatósága alatt vehet részt nemzetközi versenyeken (CI), az ezen
paragrafus 1.1. pontjában leírtak szerint.
2. Sport-állampolgárság és sport-állampolgárság váltása: felnőtt versenyzők
2.1. Annak a 18. életévét betöltött versenyzőnek, aki egyidejűleg több ország állampolgára, el
kell döntenie, hogy melyik a saját nemzeti szövetsége, és ezután a kiválasztott nemzeti
szövetség joghatósága alatt kell versenyeznie. Ennek megfelelően, a 2.2.1. pontban
leírtak szerint egyedül ezt a nemzeti szövetséget képviselheti nemzetközi versenyeken
(CI). A versenyző sport-állampolgárságának változtatására kizárólag sport-állampolgárság
váltás keretein belül van lehetőség, melynek menetét a jelen paragrafus 2. pontja írja le.
2.2. Sport-állampolgárság váltása:
2.2.1. Alapkövetelmény: Az a versenyző, aki egyidejűleg több ország állampolgárává
válik és az új ország sport-állampolgáraként kíván versenyezni, sportállampolgárság váltást kérvényezhet a FEI-nél, amennyiben már az előző év
december 31-én is az új ország állampolgára volt.
2.2.2. További, FEI bajnokságokban, FEI világkupa-sorozatokban, FEI Szuperliga
sorozatokban és FEI Nemzetek Díja sorozatokban való indulás előtt teljesítendő
feltételek:
(i)
A 2.2.3. pontban leírt esetek kivételével a versenyzőnek törvényes tartózkodási hellyel
kell rendelkeznie az új országában (a) legalább két (2), megszakítatlan éven keresztül,
közvetlenül az első versenyszámban való indulás előtt, vagy (b) összesen öt (5), nem
folyamatosan letöltött éven keresztül.
(ii)
A versenyző két éven keresztül nem versenyezhet a 2.2.2. pontban leírt
versenyszámokban a korábbi nemzeti szövetsége színeiben az első olyan versenyszám
előtt, ahol az új sport-állampolgársága szerint akar indulni.
2.2.3. A 2.2.2. pontban leírt, tartózkodási helyre vonatkozó követelmények kötelezőek,
kivéve abban az esetben, ha a versenyző megfelel az alábbi kritériumok
valamelyikének:
(i)
a versenyző új állampolgárságának jogalapja a versenyző adott államban való
születése;
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(ii)

3.

4.

5.

6.

a versenyző új állampolgárságának jogalapja a versenyző valamely biológiai
szülőjének adott államban való születése;
(iii)
az állampolgári jogot nyert versenyző korábban az adott ország állampolgára
volt, és állampolgárságának elvesztése bűncselekmény következtében vagy
nem önszántából történt; vagy
(iv)
az állampolgári jogot nyert versenyző lemondott korábbi állampolgárságáról
annak előfeltételeként, hogy új állampolgárságot szerezzen.
2.2.4. Amennyiben az állampolgári jogot nyert versenyzőről megállapítható, hogy
legális házastársi viszonya van az új ország valamely állampolgárával, a 2.2.2.
pontban leírt tartózkodási kritérium (a) egy (1) megszakítatlan évre, vagy (b)
három (3), nem folyamatosan letöltött évre csökken.
2.2.5. Egy versenyző sport-állampolgárság váltásra vonatkozó kérvényét az új nemzeti
szövetségnek kell benyújtania a FEI főtitkárához, feltűntetve a változtatás okát, a
versenyző útlevelének vagy azzal egyenértékű, állampolgárságot igazoló
dokumentumának mellékelésével. A FEI értesíti a versenyző jelenlegi nemzeti
szövetségét a sport-állampolgárság váltásra vonatkozó kérelem beérkezéséről.
2.2.6. A versenyző csak akkor indulhat az új nemzeti szövetsége képviseletében, ha a
FEI írásban jóváhagyta a sport-állampolgárság váltást.
2.2.7. Különleges és kivételes körülmények között, a FEI kivételt tehet indokolt
esetben, az érintett nemzeti szövetségek beleegyezésével.
2.2.8. Az olimpiai és a paralimpiai játékokon való részvétel az Olimpiai és a Paralimpiai
Szabályzatok hatálya alá esik (Olimpiai Charta 42-es szabály rendelkezései).
Kiskorú versenyzők sport-állampolgárság váltása:
3.1. Az a kiskorú versenyző, aki egyidejűleg több ország állampolgára, évenként választhat,
hogy melyik nemzeti szövetséget kívánja képviselni.
3.2. A kiskorú versenyzők folyamatosan váltogathatják sport-állampolgárságukat (évente
egyszer). Az ilyen változtatás az előző nemzeti szövetség, az új nemzeti szövetség,
valamint a FEI jóváhagyásával történik, amennyiben a kiskorú versenyző már indult
nemzetközi versenyen (CI) más nemzeti szövetség képviseletében január 1-je után az
adott naptári évben.
3.3. A kiskorú versenyzők 18. születésnapja után a fenti 2. pont rendelkezései érvényesek.
Ekkor a versenyző a kiválasztott nemzeti szövetségnél regisztráltatja magát, amely
regisztrálja a versenyzőt a FEI-nél.
Ha egy tagállam, tartomány, vagy tengeren túli megye, egy ország vagy egy gyarmat
függetlenségre tesz szert; ha egy ország határváltoztatás következtében egyesül egy másik
országgal; vagy ha egy új nemzeti szövetséget ismer el a FEI, a versenyző továbbra is
képviselheti azt az országot, ahová tartozik, vagy tartozott, ha annak az országnak továbbra is
van nemzeti olimpiai bizottsága. Amennyiben jobbnak látja, választhatja az új nemzeti
szövetségének képviseletét is. Ezt a különleges választást a FEI-nek jóvá kell hagynia és csak
egyszer tehető meg.
Azon külföldön élő versenyző, aki: (i) elveszíti állampolgárságát; (ii) menekült státuszba kerül;
vagy (iii) a hazai országa nem rendelkezik olyan nemzeti szövetséggel, amely a FEI tagja,
olyan feltételekkel indulhat nemzetközi versenyen (CI), mintha a rendező ország
állampolgára lenne, beleértve a bajnokságokat is. Ez a státusz akkor szűnik meg, amikor a
versenyző hazai országa FEI tagsággal rendelkező nemzeti szövetséggel rendelkezik.
Külföldön élő versenyzők:
6.1. A külföldön élő versenyzők nevezéseit kezelheti a „befogadó nemzeti szövetség” (azon
ország nemzeti szövetsége, ahol a versenyző él) nemzeti versenyekre (CN), kisebb
nemzetközi versenyekre (CIM, lásd „E” függelék) és nemzetközi versenyekre (CI)
vonatkozóan, a FEI valamint a versenyző nemzeti szövetségének engedélyével. A
versenyző, miközben megtartja eredeti nemzeti szövetségéhez való tartozását, a fent
említett versenyeken a befogadó nemzeti szövetség joghatósága alá esik, és az arra
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vonatkozó sportszabályzatok szerint kell versenyeznie. Az ilyen adminisztratív könnyítés
nem minősült sport-állampolgárság váltásnak. A versenyző minden esetben megtartja az
eredeti nemzeti szövetséghez való tartozását és annak színeiben versenyez.
6.2. Kiskorú versenyzők a tartózkodási országuk színeiben indulhatnak az alábbi versenyeken,
függetlenül a rendező ország kilététől: póni, ifjúsági és fiatal lovasok nemzetközi
versenyein (CI)(kivéve CIO-k és bajnokságok), és felnőtt CIM-en (lásd „E” függelék). Ilyen
esetekben a versenyzőnek értesítenie kell a saját nemzeti szövetségét és a FEI-t.
6.3. Az a kiskorú versenyző, aki mindig a tartózkodási országa színeiben versenyzett, nem
pedig a saját nemzeti szövetségének képviseletében, 18. életévének betöltésekor
kérvényezheti a FEI-nél a tartózkodási ország sport-állampolgárságát, akkor is, ha nem az
adott ország állampolgára. Ennek feltételei: (i) a versenyző sosem versenyzett a saját
nemzeti szövetsége képviseletében; (ii) a FEI megítélése alapján a tartózkodási országban
az állampolgársági státusz megszerzése különösen nehéz; (iii) a kiskorú versenyző
rendelkezik a tartózkodási ország által kiadott személyi igazolvánnyal vagy tartózkodási
engedéllyel, vagy egyéb egyenértékű dokumentummal; és (iv) a kiskorú versenyző
minimum öt (5) éve megszakítás nélkül rendelkezik az adott országban tartózkodási
engedéllyel. A FEI-nek egyedüli döntési joga van arra vonatkozóan, hogy elfogadja vagy
elutasítja-e az ezen pontban leírt kérelmet, mérlegelve a lovassport érdekeit a kiskorú
versenyző érdekeivel szemben.

120. § CSAPATVEZETŐ
1. A nemzeti szövetségnek csapatvezetőt kell kijelölnie, ha legalább három versenyzője indul
hivatalos nemzetközi versenyen (CIO), FEI bajnokságon, illetve FEI regionális, olimpiai vagy
paralimpiai játékokon. Ha csak egyéni versenyzőket neveznek, vagy nincs külön csapatvezető,
akkor a nemzeti szövetségnek a versenyzők egyikét kell kijelölnie, hogy lássa el a
csapatvezetői teendőket.
2. Csapatvezető kijelölése javasolt nemzetközi versenyekre (CI).
3. A csapatvezetőnek jelen kell lennie minden, a verseny kapcsán a csapatvezetők számára
rendezett technikai értekezleten.
4. A csapatvezető felel az alábbiakért:
4.1. A versenyre benevezett lovakkal kapcsolatos általános intézkedések végrehajtása, a lovak
versenyre való alkalmassága, valamint az Állategészségügyi Szabályzat (ÁeSZ) csapatállatorvos és egyéb, hivatalos csapattagok általi betartása.
4.2. A hivatalos nemzetközi versenyekre (CIO), FEI bajnokságokra, FEI regionális, olimpiai vagy
paralimpiai játékokra, valamint nemzetközi versenyekre (CI) (ha van kijelölt csapatvezető)
benevezett versenyzők és lovak bejelentése és visszavonása.
4.3. Versenyzőkkel kapcsolatos általános intézkedések, a versenyzők versenyre való alkalmassága
és versenyen való viselkedése, különösen 18 év alatti versenyzők esetén. 18 év alatti
versenyzők esetén a csapatvezető felelős mind a csapat, mind az egyéni indulók
viselkedéséért a teljes verseny alatt, így köteles végig a csapatával és az egyéni versenyzőivel
maradni.
4.4. A csapatok részére rendezett versenyszámokban induló versenyzők és lovak bejelentése a
versenyrendező felé.
5. A csapatvezető megcserélheti a versenyzőket és a lovakat az összeállított csapaton belül, de
nem adhat hozzá vagy helyettesíthet egyetlen versenyzőt és/vagy lovat sem a hivatalos
csapatból olyan egyéni versenyzővel és/vagy lóval, melyet beneveztek a versenyre, de nem
választottak be a csapatba, kivéve baleset vagy betegség esetén, a 121. § 3. bekezdésének
megfelelően (kivéve, ha a teljesítményre való alkalmasság igazolásának követelményei
megakadályozzák az ilyen jellegű cserét, lásd FEI világbajnokságok, olimpiai játékok).
6. A csapatvezetők semmilyen más hivatalos tisztséget nem tölthetnek be egy versenyen.
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7. A csapatvezető vagy a nemzeti szövetsége kinevezhet helyettest, aki részt vesz az
értekezleteken, vagy egyéb funkciót tölt be, de a helyettes, ha nem rendelkezik más
minősítéssel, nem gyakorolhatja a csapatvezetőkre felruházott, 131. §-ban foglalt jogokat.

121. § AZ INDULÓK BEJELENTÉSE
1. A csapatvezetőknek a hivatalos csapatversenyre történő nevezéseket, valamint az egyéni
versenyzők nevezését a versenyrendező által meghatározott időpontig kell bejelenteniük, a
sportszabályzatoknak megfelelően.
2. Ha egy nemzeti szövetség a megengedettnél több versenyzőt és lovat nevez a hivatalos
csapatban, a csapatvezetőnek legkésőbb az állategészségügyi szemle után ki kell jelölni a
hivatalos csapatot alkotó versenyzőket és lovakat, kivéve ha erről az adott szakágra
vonatkozó sportszabályzat másképp rendelkezik.
3. Egy, a csapatversenyre benevezett csapattag és/vagy ló balesete vagy betegsége esetén, egy,
a versenyre benevezett egyéni versenyző és/vagy ló indítható a kérdéses csapattag és/vagy
ló helyén. Ezt a csapatvezetőnek legkésőbb egy órával az adott versenyszám kezdete előtt
kell bejelentenie. A visszalépett versenyző/ló nem vehet részt más versenyszámban sem.

122. § ÖLTÖZÉK ÉS KÖSZÖNTÉS
1. Minden versenyszámban, amelyet valamely versenybíróság hatáskörébe tartozó
versenypályán rendeznek, minden versenyzőnek udvariasságból köszöntenie kell a
versenybíróság elnökét, kivéve ha az elnök ettől eltérő utasítást ad. A versenyrendező a
versenybíróság elnökével egyetértésben köteles utasítani a versenyzőket, hogy üdvözöljék a
jelenlévő államfőket, és a versenyrendező így tehet abban az esetben is, ha különleges
vendég tartózkodik a hivatalos páholyban.
2. A versenybíróság elnökének vagy tagjának fogadnia kell a köszöntéseket.
3. A versenyzőknek megfelelő öltözetben kell megjelenniük a nézők előtt.
4. Színek regisztrációja:
4.1. A színek – abban az értelemben, hogy egy egyenruha részeinek egyedi színei, melyeket
versenyszámok alatt viselnek, az adott szakág sportszabályzatának megfelelően – az érintett
Technikai Bizottság jóváhagyásának tárgyát képezik.
4.2. Az egyenruha részeit képező színeket kizárólag a nemzeti szövetségek jegyeztethetik be a
FEI-nél, azzal a céllal, hogy a kérvényező nemzeti szövetség megtartsa a színek kizárólagos
használatának jogát, a következő feltételekkel:
(i)
Bejegyzésre történő kérvényt a FEI az év bármely részében elfogad. Az elfogadott
bejegyzés öt évig érvényes, a kérvény elfogadásának évét is beleértve. A kérvény
beérkezésének időpontja határozza meg a bejegyzések elsőbbségének sorrendjét.
(ii)
Fekete, piros, tengerészkék és zöld versenyzakókat ugyanolyan színű gallérral a FEI
nem jegyez be.
(iii)
Olyan színek, melyeket számos nemzeti szövetség használ bejegyeztetés nélkül, csak
akkor jegyeztethetők be egy harmadik fél által, ha legalább egy évig senki sem
használta azokat.
(iv)
A színeknek meg kell felelniük az érintett szakág sportszabályzatában leírtaknak.
(v)
Az öt éve bejegyzett színeket automatikusan újra bejegyzik, ha a nemzeti szövetség
nem törölteti írásban azt, az előző bejegyzés ötödik évének december 31-éig.
(vi)
Az ezen szabályoknak megfelelően bejegyzett színeket csak azok a személyek
viselhetik, akiket erre a bejegyzés birtokában lévő nemzeti szövetség felruházott.
(viii)
A színekkel kapcsolatos vitákat a FEI főtitkárának kell jelenteni, akinek döntése végleges.
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123. § OLIMPIAI ÉS REGIONÁLIS JÁTÉKOK A NOB HATÁSKÖRÉBEN ÉS
PARALIMPIAI JÁTÉKOK A NPB HATÁSKÖRÉBEN
1. Csak olyan versenyzők nevezhetők be a NOB védnökségével rendezett olimpiai és regionális
játékokra, akik megfelelnek az ÁSZ, az Olimpiai Szabályzat, valamint az Olimpiai Charta és az
ahhoz kapcsolódó szabályzatok feltételeinek (lásd „B” függelék). Csak olyan versenyzők
nevezhetők be a NPB védnökségével rendezett paralimpiai játékokra, akik megfelelnek az
ÁSZ-ban, valamint a Paralimpiai Szabályzatban leírt feltételeknek (lásd „B” függelék).

124. § FIATAL LOVAS, IFJÚSÁGI, PÓNI, GYERMEK ÉS VETERÁN KATEGÓRIA
1. Megfelelő életkorú versenyzők több, fiatal lovas, ifjúsági és póni kategória FEI
versenyszámaiban és FEI bajnokságaiban is részt vehetnek, de szakáganként csak egyetlen (1)
kategória FEI bajnokságán indulhatnak egy (1) naptári éven belül.
2. FEI felnőtt versenyszámokban és bajnokságokban a versenyzők azon év elejétől vehetnek
részt, amelyben a 18 életévüket betöltik, de szakáganként csak egyetlen ifjúsági, fiatal lovas,
vagy FEI felnőtt bajnokságon indulhatnak egy naptári éven belül. A további, korhatárokra
vonatkozó szabályok az adott szakágak sportszabályzataiban találhatók.
3. Kivételes esetekben a Technikai Bizottságok a FEI Büro jóváhagyásával megváltoztathatják a
megszabott korhatárokat, különleges versenyekre vagy régiókra vonatkozóan.
4. A veteránokra vonatkozó sportszabályokat az egyes szakágak sportszabályzatai írják elő.
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III. FEJEZET - ÜNNEPSÉGEK, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK
125. § ÜNNEPSÉGEK
1. Nyitó-, díjkiosztó- és záróünnepségek követhetnek helyi szokásokat, de tartalmazniuk kell az
alábbi bekezdésekben leírt műveleteket.
2. A FEI-t képviselő személyt, vagy ha ilyen nincs jelen, akkor a versenybíróság elnökét meg kell
hívni a nyitó-, díjkiosztó- és záróünnepségekre, minden FEI bajnokságon és világkupadöntőn.
3. Minden, az ilyen ünnepségekre meghívott versenyzőnek azon a lovon, vagy fogaton kell
ülnie, amellyel versenyzett. Ha használnak dobogót a győztesek számára (ahogy az olimpiai
játékokon is), a díjazottakat megkérhetik, hogy szálljanak le a lóról/fogatról. A versenybíróság
biztonsági okokból, vagy a ló jóléte érdekében jóváhagyhat helyettesítéseket.
4. A FEI-t képviselő személynek vagy a külföldi bírónak át kell adnia a FEI érmeket és díjakat,
mielőtt bármilyen egyéb, a versenyrendező vagy a szponzorok által felajánlott díj átadásra
kerülne.
5. Ezeken az ünnepségeken és a verseny során, minden megfelelő alkalomkor meg kell említeni,
hogy a versenyt a FEI védnökségével rendezik.
6. A FEI bajnokságok díjkiosztó ünnepségeit közvetlenül a versenyszám vége után kell
megrendezni.
7. A versenyrendezőnek meg kell előznie, hogy a lovaknak sokáig kelljen egyhelyben állniuk
ezen ünnepségek előtt és alatt.

126. § PÉNZDÍJAK
1. Minden pénzdíjat a lótulajdonosok, a lovat bérlők vagy a versenyzők nyernek. A kupákat vagy
emléktárgyakat a versenyzők nyerik, kivéve ha a díjat lótulajdonosok részére írták ki.
2. Minden pénzdíj az istállózási, edzési és versenyeztetési költségek részleges visszatérítését
képezi.

127.§ A PÉNZDÍJAK FELOSZTÁSA
1. Minden versenyszám pénzdíját ezen paragrafus rendelkezései szerint kell felosztani.
2. Az egyéni versenyzők vagy csapatok által nyerhető első díj értéke, amely készpénz vagy
könnyen készpénzzé alakítható eszköz, sosem haladhatja meg a versenyszámban felajánlott
pénz- és pénzzé váltható díjak összértékének egyharmadát (1/3), kivéve, ha az érintett szakág
sportszabályzata erről másképp rendelkezik.
3. A versenyszámonként felajánlott díjakat azon elv szerint kell felosztani, hogy minden
megkezdett négy versenyzőre jutnia kell egy (1) díjnak, és a versenyszámban minimum öt (5)
díjat kell kiosztani.
4. A fent leírt módon kezelendő pénzdíjakat az egy versenyen rendezett összes, általános
sorrendet adó minősítő versenyszámban, vagy egy általános sorrendet adó versenysorozat
végén kell felajánlani.
5. Egyetlen készpénz vagy tárgyjutalom formájú díj ajánlható fel egy minősítő
versenyszámokból álló versenysorozat végén, pontok gyűjtésével egy verseny végén, vagy
egy minősítő versenysorozat végén, feltéve, hogy minden egyes, minősítő versenyszámban
vagy versenyen volt pénzdíj, ezen paragrafusnak megfelelően.
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128.§ A PÉNZDÍJAK KIOSZTÁSA
1. A versenykiírás minden egyes versenyszámában feltűntetett pénzdíj teljes egészét ki kell
osztani.
2. A pénzdíjakat a csapatvezetőknek, a helyezett lovak tulajdonosainak, a lovakat kölcsönző
személyeknek vagy a versenyzőknek kell kiosztani, a verseny utolsó versenyszámának
időpontjától számított tíz (10) napon belül, feltéve, hogy az érintettek minden anyagi és
egyéb kötelezettségüket teljesítették a versenyrendező felé.
3. Olyan versenyszám pénzdíját nem szabad kiosztani, amellyel kapcsolatban óvás vagy
fellebbezés van folyamatban egy verseny során.

129. FEI ÉRMEK
1. A FEI érmeket FEI bajnokságokon a részvevő egyéni versenyzők és csapatok részére kell
kiosztani, a helyezés sorrendjében, az adott szakág sportszabályzata szerint.

130. § VÁNDORDÍJAK
1. Ha egy nemzetközi versenyszám vándordíját meghatározott alkalommal kell megnyernie
ugyanannak a versenyzőnek vagy országnak a végleges birtokláshoz, a versenyszám általános
feltételeit nem szabad megváltoztatni a versenyszám első megrendezésének alkalmától
számított öt (5) évig, vagy amíg nem nyerte meg valaki a vándordíj végleges birtoklását az
eredeti körülmények között, amelyik a két esemény közül előbb bekövetkezik.

131. § KÖLTSÉGEK
1. A csapatvezetők, csapat-állatorvosok, versenyzők, lóápolók, lovak, illetve egyéb, a
témakörben érintett személyek költségeiről az adott szakág sportszabályzata rendelkezik.
2. Hivatalos személyek költségei:
2.1. Az összes hivatalos személy utazási, szállás- és étkezési költségét a nemzeti szövetség és
a versenyrendező viseli, az ÁSZ és a sportszabályzatok rendelkezéseinek megfelelően.
2.2. Azon FEI által delegált hivatalos személyeket, akiknek költségeit a versenyrendezőnek
kell fizetnie, a versenyrendező beleegyezésével kell kijelölni.

132. § KIVÁLTSÁGOK
1. Azoknak a versenyen jelen lévő lótulajdonosoknak, akik nem versenyzők, joguk van egy, a
versenyrendező által biztosított belépőhöz, amellyel bejutnak a lelátókra és a
melegítőpályákra, valamint egy speciális, az istállókhoz érvényes belépőhöz is. A
versenyrendezőnek lovanként minimum két (2) lótulajdonos számára kell egy-egy (1) belépőt
biztosítania, viszont az istállóhoz érvényes belépőkről az Állategészségügyi Szabályzat (ÁeSZ)
rendelkezik.
2. A FEI Büro tagjai és tiszteletbeli tagjai, a FEI állandó bizottságainak tagjai és a FEI kitüntetések
birtokosai ingyenes belépésre, valamint a versenyrendező és a FEI által alkalmasnak ítélt
tribünre való belépésre jogosultak minden versenyen, amely a FEI elbírálása alá esik. A FEI
főtitkára kérésre igazolást állít ki a jogosult személyek részére.
3. Az igazolások birtokosainak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy (1) hónnappal a verseny
előtt be kell jelenteniük látogatásukat a versenyrendezőknek, a szükséges jegyek és belépők
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elérhetősége érdekében. Az igazolásokat a jelentkezéssel együtt be kell mutatni, és vissza kell
adni azokat a jegyekkel vagy belépőkkel együtt.
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IV. FEJEZET - REKLÁM ÉS SZPONZORÁLÁS
133. § REKLÁMOZÁSI JOGOK
1. A FEI tulajdonát képezi a saját neve és logói, valamint minden FEI bajnokság és egyéb, a FEI
nevével ellátott verseny, versenysorozat és versenyszám címe, logója és versenyformulája,
amelyet a FEI engedélyével alapítottak.
1.1. A FEI tulajdonát képezi minden hivatalos nemzetközi ranglista, amit a FEI engedélyével
rendezett versenyeken és versenyszámokban szereplő versenyzők és lovak rangsorolása
eredményez.
1.2. A FEI kizárólagos joggal rendelkezik a fentebb említett tulajdonok minden formában való
kiaknázására a médián, az interneten és a televízión keresztül, szponzorálás és marketing
célokra is, a 2. és 3. bekezdésben leírtak szerint.
2. A FEI nevét viselő versenyekre vonatkozóan a FEI, az érintett nemzeti szövetség és
versenyrendező között megegyezést kell kötni, amely minden, a feleket illető jogot és
kötelezettséget meghatároz, valamint rögzít minden kereskedelmi tulajdont, és az ebből
lehetségesen származó bevételek megosztását.
2.1. A megegyezésben fel kell tűntetni az érintett nemzeti szövetség és versenyrendező korábban
vállalt kötelezettségeinek elfogadását, és a megegyezésnek fel kell oldania minden
lehetséges ellentmondást.
2.2. A 3. pont rendelkezéseinek alárendelve, a megegyezés tárgyát az a licenc képezi, amely a
kereskedelmi tulajdonjogokat ruházza át a nemzeti szövetségre és a versenyrendezőre, egy, a
FEI Büro által minden FEI bajnokságra vagy verseny minden egyes kategóriájára előre
meghatározott díj ellenében. A megegyezés tartalmazza a lehetséges profit megosztását is.
2.3. Az egyéb versenyek részeként megrendezett, FEI nevét viselő versenysorozatok és
versenyszámok tekintetében olyan megegyezést kell kötni a FEI és az érintett nemzeti
szövetség és versenyrendező között, amely tekintetbe veszi az érintett nemzeti szövetség és
versenyrendező korábban vállalt kötelezettségeit, hacsak erről nem egyeznek meg másképp.
3. A megegyezést véglegesíteni kell, mielőtt a FEI Büro meghozza a verseny, versenysorozat
vagy versenyszám helyszínére vonatkozó végső döntést. Minden kereskedelmi tulajdon és
televíziózási jog kiaknázását úgy kell megtárgyalni, hogy a megegyezés biztosítsa az érintett
verseny, versenysorozat vagy versenyszám megvalósíthatóságát, figyelembe véve a technikai
és a sportra vonatkozó feltételeket, valamint a lovassport népszerűsítését.
4. Ha egy, a FEI nevét viselő verseny rendelkezik főszponzorral, akkor a szponzor neve
megjelenhet a verseny címével együtt.
5. A FEI bajnokságokhoz, a FEI világkupadöntőkhöz, a FEI Szuperliga versenysorozathoz és a FEI
Nemzetek Díja sorozathoz kapcsolódó összes plakáton, valamint minden versenykiírás és
programfüzet címlapján szerepelnie kell a FEI hivatalos logójának.
6. A hivatalos nemzetközi versenyekhez (CIO) kapcsolódó összes plakáton, valamint minden
versenykiírás és programfüzet címlapján szerepelnie kell a FEI hivatalos logójának.

134. § SZPONZORÁLT CSAPATOK
1. FEI versenyeken való induláshoz a szponzorált csapatokat be kell jelenteni a FEI-nél, az
érvényes sportszabályzatoknak megfelelően.

135. § REKLÁMOK ÉS HIRDETÉSEK VERSENYZŐKÖN ÉS LOVAKON
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1. Minden versenyen, kivéve a NOB védnöksége alatt megrendezett regionális és olimpiai
játékokon (lásd Olimpiai Lovasversenyek Szabályzata), a versenyzők viselhetik az öltözékük és
felszerelésük gyártójának, vagy ennek alternatívájaként egy szponzor azonosítóját (név
és/vagy logó), az alábbiak szerint:
1.1. A gyártó azonosítója
1.1.1. A versenyszám lebonyolításának területén és a díjkiosztás alatt az öltözék és felszerelés
gyártójának azonosítója megjeleníthető, ruhadarabonként/felszerelési tételenként csak
egyszer, ami a látható területen nem lehet nagyobb:
a) 3 cm² a ruházaton és a felszerelésen;
b) 50-50 cm² a kocsi mindkét oldalán.
1.1.2. Amennyiben az öltözék és felszerelés gyártója szponzorként jelenik meg, ezen paragrafus
1.2. bekezdése érvényes rá.
1.2. Szponzorok azonosítója
1.2.1. A versenyszám lebonyolításának területén és a díjkiosztás alatt az egyéni versenyző vagy
a csapat szponzorának (szponzorainak) neve és/vagy logója megjeleníthető, ami a látható
területen nem lehet nagyobb:
a) 400-400 cm² a kocsi és a lovastorna-szivacs mindkét oldalán;
b) 200-200 cm² a nyeregalátét mindkét oldalán;
c) 80 cm² a lovaglózakón vagy egyéb felső-öltözéken, csak egyszer, a mellényzseb
magasságában, kivéve lovastusa versenyek terepverseny fázisában és távlovagló versenyeken
(CE);
d) 80-80 cm² a versenyzakó vagy egyéb felső öltözék mindkét oldalán, a mellényzseb
magasságában, díjugrató és díjlovagló versenyeken;
e) 100 cm² lovastorna öltözéken, csak egyszer;
f) 16-16 cm² az ingnyak mindkét oldalán;
g) 200 cm² a felsőruházat ujján, lovastusa terepversenyeken és távlovagló versenyeken (CE).
1.2.1.1. FEI bajnokságok versenyrendezői a versenykiírásban kiköthetik, hogy a fent leírt logók
nem engedélyezettek, kivéve a csapatszponzorok neveit és logóit, a 135.1.2.1. pont
korlátozásainak megfelelően.
1.2.1.2. Hivatalos nemzetközi versenyek (CIO) versenyrendezői kiköthetik a versenykiírásban,
hogy a fent leírt logók nem engedélyezettek a Nemzetek Díja versenyszámban, kivéve a
csapatszponzorok neveit és logóit, a 135.1.2.1. pont korlátozásainak megfelelően.
1.2.2. A fogathajtó versenyek maratonhajtására vonatkozó reklámozási szabályok a Fogathajtó
Szabályzatban olvasandók.
1.2.3. A versenyrendező megjelenítheti a versenyszám és/vagy verseny szponzorának
(szponzorainak) nevét és/vagy logóját a pályaszolgálat tagjain, a versenyzők által viselt
azonosítószámokon és a lótakarókon, a versenyszám lebonyolításának területén és a
díjkiosztásokon, minden FEI versenyen. A versenyzők azonosítószámán a név és/vagy
logó mérete nem lehet több 100 cm²-nél.
2. Az 1. pontban meghatározott logókon kívül semmilyen reklám vagy hirdetés nem jeleníthető
meg a versenyzőkön, hivatalos személyeken, lovakon vagy kocsikon, a versenypályán való
tartózkodás vagy a verseny teljesítése közben. A pályabemutatókon részt vevő versenyzők
azonban viselhetik a szponzoruk logóját, melynek mérete maximum 400 cm² lehet a
felsőruházatuk első ás hátsó oldalán, valamint maximum 50 cm² a fejfedőjükön.
3. Hirdetések megjeleníthetők az akadályokon és a pálya szélein, feltéve, hogy a televíziózási
szerződés engedélyezi azt. A szponzorakadályokra vonatkozó részletes leírást az egyes
szakágak sportszabályzatai tartalmazzák.
4. Ezen paragrafusra vonatkozóan a versenypálya minden olyan területet magába foglal, ahol a
versenyzőt bírálják, vagy ahol a lova állategészségügyi vagy egyéb szemlén vesz részt. Nem
tartalmazza a melegítőpályákat, a lovastusa 10 perces pihenőre kijelölt helyét, a távlovagló
versenyek (CE) állatorvosi kapuinak területét, valamint a fogathajtó versenyek kötelező
pihenőinek területét.
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V. FEJEZET - LOVAK
136. § LOVAK ÉLETKORA
1. A FEI versenyszámokban részvevő lovak életkorára vonatkozó szabályokat az egyes szakágak
sportszabályzatai tartalmazzák.

137. § LÓÚTLEVELEK
1. Minden, külföldön rendezett nemzeti (CN) vagy kisebb nemzetközi versenyre (CIM, lásd „E”
függelék) (lásd 139. § 2.), illetve minden, hazai országban, vagy külföldön rendezett
nemzetközi és hivatalos nemzetközi versenyre (CIO), FEI bajnokságra, regionális, olimpiai és
paralimpiai játékokra benevezett lónak (lásd 139. § 2.) hivatalos, érvényes FEI útlevéllel vagy
a FEI által elfogadott, a FEI elismerő kártyával ellátott nemzeti útlevéllel, és amennyiben
alkalmazható, azonosítási célra és a tulajdonlás igazolására szolgáló FEI nyilvántartási
számmal kell rendelkeznie.
2. A saját bejelentési országukban rendezett nemzeti (CN) és kisebb nemzetközi versenyeken
(CIM, lásd „E” függelék) induló lovaknak nem kötelező olyan útlevéllel rendelkezniük, amit az
1. bekezdés leír. Minden ilyen lónak szerepelnie kell a FEI nyilvántartásában, azonosíthatónak
kell lennie, és amennyiben a rendező ország és a származási ország nem rendelkezik külön
nemzeti szabályozással a lóinfluenza elleni oltásokra vonatkozóan, minden lónak érvényes
vakcinázási igazolással kell rendelkeznie.
3. Minden FEI és/vagy nemzeti útlevélnek tartalmaznia kell a lótulajdonos teljes nevét,
postacímét és aláírását, amely megegyezik a nemzeti szövetségben nyilvántartott adatokkal.
A ló leírása és diagramja csak pontosan kitöltve érvényes, és a FEI és/vagy nemzeti útlevélnek
tartalmaznia kell minden, vakcinázásról és állatorvosi vizsgálatról szóló bejegyzést.
Amennyiben a ló FEI és/vagy nemzeti útlevélben szereplő nevét megváltoztatják, vagy a FEI
és/vagy nemzeti útlevélben bármilyen egyéb változtatás történik, a nemzeti szövetségnek
jelentenie kell azt a FEI felé.
4. A nemzeti szövetség felel a FEI útlevelek és a FEI elismerő kártyák kiadásáért minden olyan ló
számára, amelynek szükséges rendelkeznie azzal. A nemzeti szövetségnek kell biztosítania,
hogy a FEI és/vagy nemzeti útleveleket hibátlanul, az Állategészségügyi Szabályzatnak (ÁeSZ)
megfelelően töltsék ki, mielőtt a nemzeti szövetség pecsétje és a nemzeti szövetség hivatalos
személyének aláírása hitelesítené azt. A nyilvántartásba vételhez a nemzeti szövetség köteles
elküldeni az azonosító oldal fénymásolatát a FEI-nek. A lóért felelős személy felelős a
versenyen a FEI és/vagy nemzeti útlevél hitelességéért, valamint annak ellenőrzéskor történő
bemutatásáért, kivéve a kölcsönzött lovakkal rendezett versenyeken (111. §), amikor a
rendező ország nemzeti szövetsége felel a FEI és/vagy nemzeti útlevelekért.
5. Egy ló csak egyetlen FEI vagy nemzeti útlevéllel rendelkezhet, ezen paragrafus 1.
bekezdésének megfelelően, valamint egyetlen állandó FEI regisztrációs számmal.
Amennyiben a nemzeti szövetség elfogadja, hogy egy FEI és/vagy nemzeti útlevél elveszett,
vagy ha a FEI és/vagy nemzeti útlevél bármely része betelt, kiadhat egy új FEI és/vagy
nemzeti útlevelet, ahol jól láthatóan fel kell tűntetni a „duplicated” szót, ami másodpéldányt
jelent. Ennek az útlevélnek az eredetivel megegyező számot kell viselnie. A FEI és/vagy
nemzeti útlevél másodpéldányának kiadását jelenteni kell a FEI felé (lásd Állategészségügyi
Szabályzat).
6. A versenyrendezőnek kell intézkednie arra vonatkozóan, hogy minden egyes lovat valóban
azonosítsanak a versenyre való megérkezéskor történő útlevélvizsgálaton, az
Állategészségügyi Szabályzat (ÁeSZ) rendelkezéseinek megfelelően. Minden olyan esetet,
ahol a FEI és/vagy nemzeti útlevél félreérthető vagy pontatlan információt tartalmaz, vagy ha
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a lovat nem lehet valóban azonosítani, jelenteni kell a fellebbviteli bizottság elnökének,
akinek jelentést kell tennie az esetről a FEI főtitkára felé, a FEI és/vagy nemzeti útlevélszám, a
FEI elismerő kártya számának, valamint a ló nevének megadásával.
7. Ha egy ló útlevél nélkül, vagy pontatlanul kitöltött FEI és/vagy nemzeti útlevéllel és FEI
elismerő kártyával érkezik egy nemzetközi vagy hivatalos nemzetközi versenyre (CIO), FEI
bajnokságra, regionális vagy olimpiai játékokra, nem indulhat a versenyen, kivéve, ha a
fellebbviteli bizottság (ahol nincs ilyen, ott a versenybíróság) nem ad erre külön engedélyt.
Kizárólag különleges esetben versenyezhet egy ló FEI vagy nemzeti útlevél vagy FEI elismerő
kártya nélkül.
8. Minden, FEI versenyen részt vevő lovat regisztrálni kell a FEI-nél.

138. § LOVAK NEVE
1. Elvben a ló útlevelében szereplő, első nyilvántartott név a ló eredeti neve, amellyel
eredetileg a nemzeti szövetség nyilvántartásában is szerepelt, és ezen névnek kell állandóan
szerepelnie az útlevélben is.
2. Az első nyilvántartott név nem lehet kereskedelmi vállalat vagy termék neve. Ha ez a név
kereskedelmi vállalat vagy termék nevének bizonyul, új első nyilvántartott nevet kell beírni és
állandóan feltűntetni az útlevélben.
3. Az 1. és 2. bekezdésben leírt névhez adható kereskedelmi elő- vagy utónév, amit az útlevélbe
kell beírni. A NOB védnöksége alatt rendezett regionális és olimpiai játékokon azonban ezen
elő- és utónevek nem jelenhetnek meg a programban, vagy másképp kell használni azokat.
4. Ha a ló új első nyilvántartott nevet kap, ami az útlevélbe kerül, és/vagy a kereskedelmi elő/utónév változik meg, a lónak viselnie kell az új nevét és/vagy új elő-/utónevét a következő
12 hónapban, az alábbi módon: új név és/vagy új elő-/utónév ex előző név/elő-/utónév (lásd
Állategészségügyi Szabályzat).

139. § TULAJDONOSOK ÉS BÉRLŐK
1. A nemzeti szövetségeknek nyilvántartást kell vezetniük a hivatalos útlevéllel rendelkező lovak
tulajdonosairól és bérlőiről. A tulajdonosváltásokat és bérlési megegyezésekről szóló
bejegyzéseket be kell írni a FEI és/vagy nemzeti útlevélbe és hitelesíteni kell a nemzeti
szövetség pecsétjével és hivatalos képviselőjének aláírásával.
2. A ló nemzetisége megegyezik a tulajdonos vagy a bérlő állampolgárságával, ahol a bérlés
aktuálisan érvényesül, vagy azzal az országgal, ahol a tulajdonló vagy bérlő vállalatot
bejegyeztették. Egy ló képezheti egy vállalat és magánszemély közös tulajdonát is, lásd 3.
bekezdés.
3. Ha egy ló különböző állampolgárságú tulajdonosok közös tulajdonát képezi, a
tulajdonosoknak a ló első versenyre való nevezése előtt jelezni kell a FEI felé, hogy a ló
milyen nemzet színeiben fog versenyezni, és ugyanennek a nemzetiségnek kell szerepelnie a
ló FEI és/vagy nemzeti útlevelében is. A lónak meg kell tartania a nemzetiségét, amíg a közös
tulajdonlás fennáll, vagy amíg a lovat el nem adják. Minden ilyen esetben bekövetkező
nemzetiségváltoztatást jelenteni kell a FEI-nek.
4. Az olimpiai játékokra benevezett ló tulajdonosának ugyanolyan állampolgárságúnak kell
lennie, mint a versenyzőnek, a játékokat megelőző év december 31-étől (lásd Olimpiai
Szabályzat).
5. Az olimpiai játékok kivételével a versenyzők bármilyen versenyen indulhatnak a sajátjuktól
eltérő állampolgárságú tulajdonosok lovaival (lásd még: 118. § felelős személy).
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VI. FEJEZET - VERSENYZŐK ÉS LOVAK VÉDELME
140. § VERSENYZŐK VÉDELME
1. A versenybíróság, a felelős hivatalos orvossal egyeztetve, bármely időpontban kizárhat egy
versenyzőt bármelyik versenyszámból vagy a teljes versenyen való részvételből, ha az illető
nem képes a további versenyzésre egy (feltehetően) komoly sérülés vagy egyéb, egészségi
állapottal kapcsolatos okok miatt.

141. § LOVAK VÉDELME
1. A versenyen történő megbetegedés vagy sérülés esetén, a kiküldött állatorvossal vagy az
állatorvosi bizottsággal való egyeztetés után, a versenybíróság dönt arról, hogy a ló
folytathatja-e az adott vagy az későbbi versenyszámokat.

142. § DURVA BÁNÁSMÓD
1. Semmilyen személy számára nem megengedett a lóval való durva bánásmód egy versenyen,
vagy máskor. A „durva bánásmód” olyan cselekvést vagy mulasztást jelent, amely
lehetségesen vagy ténylegesen fájdalmat vagy szükségtelen kényelmetlenséget okoz a lónak,
korlátozás nélkül beleértve a következőket:
- a ló mértéktelen pálcázása;
- a ló bármilyen módon való elektromos sokkolása;
- a sarkantyú mértéktelen vagy folyamatos használata;
- a ló szájának bántalmazása zablával vagy bármilyen egyéb eszközzel;
- kimerült, sánta vagy sérült lóval való versenyzés;
- a ló bárolása;
- a ló bármely testtájának abnormális érzéketlenné vagy érzékennyé tétele;
- a ló megfelelő élelem, folyadék vagy mozgás nélkül hagyása;
- bármilyen eszköz vagy felszerelés használata, amely kifejezett fájdalmat okoz a lónak
akadály leverésénél.
2. Minden személynek, aki durva bánásmód szemtanúja, késedelem nélkül jelentést kell tennie
óvás formájában (163.§). Ha a durva bánásmód egy versenyen vagy azzal közvetlen
kapcsolatban történik, óvás formájában (163.§), valamely hivatalos személynél kell
bejelenteni. Ha a durva bánásmód bármilyen egyéb alkalommal történik, óvás formájában
(163.§), a FEI főtitkárának kell bejelenteni azt, aki erről beszámol a FEI Bíróságnak.

143. § GYÓGYSZEREZÉSI ÉS DOPPINGELLENŐRZÉS
1. A doppingellenőrzések szabályozását, illetve a doppingellenes rendelkezéseket a Humán
Sportolók Doppingszabályzata, a Doppingellenes Világtörvény, valamint a Lovakra Vonatkozó
Doppingszabályzat tartalmazza.
2. Azt a döntést, amely arra vonatkozik, hogy egy tiltott hatóanyaggal való gyógyszeres
kezelésben részesített ló indulhat-e egy versenyen, a versenybíróság elnöke hozza meg, a
kiküldött állatorvos vagy az állatorvosi bizottság javaslata alapján, az Állategészségügyi
Szabályzatban (ÁeSZ) leírt eljárások szerint.
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VII. FEJEZET – HIVATALOS SZEMÉLYEK
144. § VERSENYBÍRÓ
1. A versenybíró a versenybíróság tagja, akit arra neveztek ki, hogy felügyeljen egy
versenyszámot vagy versenyt. A nemzetközi versenyszámokra vagy versenyekre kijelölendő
versenybírók számát és minősítését a FEI Alapszabály, az ÁSZ és az egyes szakágak
sportszabályzatai határozzák meg.
2. Háromféle versenybírói minősítés létezik: hivatalos nemzetközi versenybíró, nemzetközi
versenybíró és nemzetközi versenybíró-jelölt.
Az egyes minősítésekhez szükséges követelményeket az egyes szakágak sportszabályzatai
határozzák meg.
3. A nemzeti szövetség köteles elküldeni a FEI főtitkára részére azon személyek nevét,
minősítését és állampolgárságát, akiket első alkalommal javasolnak nemzetközi versenybírói
és versenybíró-jelölti minősítésre, és akik megfelelnek a nemzetközi versenybírók és
nemzetközi versenybíró-jelöltek felé támasztott követelményeknek, az egyes szakágak
sportszabályzatainak megfelelően.
4. A versenybíróknak minden minősítésből vissza kell vonulniuk annak az évnek a végén, amikor
a 70. életévüket betöltötték. Különleges esetben és az érintett Technikai Bizottság
döntésével ez a korhatár kitolható.
5. A különböző minősítéssel rendelkező versenybírók nem tölthetnek be magasabb szintű
megbízatást, mint amit az ÁSZ vagy a rájuk vonatkozó sportszabályzatok meghatároznak.

145. § NEMZETKÖZI VERSENYBÍRÓ-JELÖLT
1. A FEI nyilvántartást vezet az összes minősített nemzetközi versenybíró-jelöltről, akiket a
nemzeti szövetségük javasolt és a FEI Igazgatóság elfogadott az érintett Technikai
Bizottsággal egyetértésben.
2. A nemzetközi versenybíró-jelöltek szükséges minősítéseit és kötelességeit az egyes szakágak
sportszabályzatai rögzítik.

146. § NEMZETKÖZI VERSENYBÍRÓ
1. A FEI nyilvántartást vezet az összes minősített nemzetközi versenybíróról, akiket az érintett
Technikai Bizottság kijelölt, az érintett nemzeti szövetségekkel való egyeztetés után.
2. A nemzetközi versenybírók szükséges minősítéseit és kötelességeit az egyes szakágak
sportszabályzatai rögzítik.
3. Az egyes szakágak sportszabályzatai rögzíthetik, hogy milyen minősítések szükségesek a
versenybíróság tagjaként vagy elnökeként való működéshez különböző típusú és kategóriájú
nemzetközi versenyeken (CI).
4. Ha az adott szakág sportszabályzata nem rendelkezik másképp, csak nemzetközi versenybíró
jelölhető ki a versenybíróság tagjának bajnokságokon és FEI világkupadöntőkön, vagy a
versenybíróság elnökének egyéb nemzetközi versenyeken (CI).
5. Nemzetközi versenybíró kinevezhető a versenybíróság tagjának bajnokságokon és FEI
világkupadöntőkön, valamint a versenybíróság elnökének minden egyéb nemzetközi
versenyen (CI).
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147. § HIVATALOS NEMZETKÖZI VERSENYBÍRÓ
1. A FEI nyilvántartást vezet az összes minősített hivatalos nemzetközi versenybíróról, akiket a
FEI Igazgatóság jelölt ki a nemzetközi versenybírók listájáról, az érintett Technikai Bizottság
javaslatára, technikai tudás és tapasztalat alapján.
2. Az egyes szakágak sportszabályzatai a FEI Igazgatóságnak jóváhagyásával meghatározhatják
azokat a versenyeket, ahol a versenybíróság elnöke csak hivatalos nemzetközi versenybíró
lehet.
3. Ha az érintett szakág sportszabályzata nem rendelkezik másképp, kizárólag a két (2) hivatalos
nyelv legalább egyikét folyékonyan beszélő hivatalos nemzetközi versenybíró lehet a
versenybíróság elnöke FEI világkupadöntőkön, FEI felnőtt bajnokságokon, valamint regionális
és olimpiai játékokon.

148. § KÜLFÖLDI VERSENYBÍRÓ
1. Bizonyos nemzetközi versenyszámokra és versenyekre kötelező egy külföldi versenybíró
kijelölése, az ÁSZ és a sportszabályzatok rendelkezései szerint.
2. A versenybíróság elnöke vagy tagja akkor minősül külföldi versenybírónak, ha a versenyt
rendező országtól eltérő állampolgárságú. A FEI főtitkára biztosíthat kivételeket ezen
paragrafus alól, amennyiben úgy tartja megfelelőnek. További megszorítások is érvényben
lehetnek az adott szakág sportszabályzatának megfelelően.
3. A külföldi versenybírót a versenybírók megfelelő listájáról kell kiválasztani.
4. A külföldi versenybíró, a versenyszámok elbírálása mellett tanácsot adhat a
versenyrendezőnek a verseny általános lebonyolításával kapcsolatban és jogában áll
tolmácsolni a FEI Alapszabályt, az ÁSZ-t és a sportszabályzatot, valamint jogában áll felügyelni
azok betartását. A külföldi versenybíró köteles átfogó jelentést küldeni a FEI főtitkárának a
versenyszámokról és a verseny rendezéséről.
5. Ha nincs kijelölt technikai kiküldött, a külföldi versenybíró a versenyszámok bírálásán kívül
köteles ellenőrizni, megfigyelni és nyomon követni minden, a verseny rendezésével és
lebonyolításával kapcsolatos ügyet, kivéve, ha erre vonatkozó korlátozásokat ír le az ÁSZ vagy
az adott szakág sportszabályzata.

149. § VERSENYBÍRÓSÁG – KIJELÖLÉS
1. A versenybíróság egy elnökből és bizonyos számú és minősítésű versenybíróból áll, az egyes
szakágak sportszabályzatainak rendelkezései szerint. A versenybíróság felelős a
versenyszámok technikai elbírálásáért és minden egyéb olyan döntés meghozataláért,
amelyre nem vonatkozik külön, a FEI Alapszabályban, az ÁSZ-ban vagy az érvényes
sportszabályzatban leírt szabály.
2. A versenybíróság akkor minősül nemzetközinek, ha az elnök vagy a versenybíróság valamely
tagja külföldi versenybíró, kivéve, ha egynél több külföldi versenybírót ír elő az érintett
szakág sportszabályzata az adott versenyre.
3. Kisebb nemzetközi versenyeken (CIM, lásd „E” függelék) választható a nemzetközi
versenybíróság jelenléte, minden egyéb nemzetközi versenyen (CI) azonban kötelező.
4. Kivételes körülmények között a FEI főtitkára engedélyezheti Európán kívüli nemzetközi
versenyek (CI) megrendezését külföldi versenybíró jelenléte nélkül is.
5. Nemzetközi versenyekre (CI) a versenybíróság elnökét és tagjait az érintett nemzeti
szövetség/versenyrendező jelöli ki minden olyan esetben, amikor ez a paragrafus, vagy az
érvényes sportszabályzat nem rendelkezik másképp.
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6. Nemzetközi versenyek (CI) (világkupák) és hivatalos nemzetközi versenyek (CIO) külföldi
versenybíróját a FEI Igazgatóság jelöli ki, az érintett nemzeti szövetség/versenyrendező
Kijelölő Technikai Bizottságával egyeztetve.
7. A FEI Igazgatóság, a technikai bizottságokkal egyeztetve jelöli ki a versenybíróság elnökét az
alábbi versenyekre:
7.1. FEI világkupadöntők és egyéb, a FEI nevét viselő versenyek vagy versenyszámok;
7.2. minden egyes szakág és kategória FEI kontinens- és regionális bajnokságai, kivéve azokat,
amelyekre az érvényes sportszabályzatok rendelkezései vonatkoznak;
7.3. regionális és kontinentális játékok.
8. A FEI Igazgatóság, a technikai bizottságokkal egyeztetve jelöli ki a versenybíróság elnökét és
tagjait az alábbi versenyekre:
(i)
FEI díjlovagló kontinensbajnokságok póni, ifjúsági, fiatal lovas és felnőtt
kategóriában;
(ii)
regionális játékok díjlovagló versenyszámai;
(iii)
FEI lovastorna kontinensbajnokságok;
(iv)
minden szakág FEI világbajnokságai;
(v)
FEI díjlovagló világkupadöntők;
(vi)
olimpiai játékok.
9. Ha bármely, a FEI Igazgatóság által kijelölt hivatalos személy képtelen a versenyre való
kiutazásra, a FEI Igazgatóság, az érintett Technikai Bizottság elnökségével egyeztetve dönt a
hivatalos személy helyettesítéséről.
10. Versenybíró egy versenyen belül nem láthat el egyéb, elsődlegesen nemzeti jellegű funkciót.
11. A versenybíróság kötelezettségeit a 159. § írja le.

150. § FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG – KIJELÖLÉS
1. Minden egyes nemzetközi versenyre (CI), amelyre nincs más előírás az adott szakág
sportszabályzatában, egy elnökből és legalább két tagból álló fellebbviteli bizottságot kell
kijelölni. A fellebbviteli bizottságról való döntésről konzultálni kell a rendező ország nemzeti
szövetségével.
2. A fellebbviteli bizottságnak nemzetközinek kell lennie (azaz az elnöknek, vagy legalább egy
tagnak külföldinek kell lennie) FEI világkupadöntőkön, FEI bajnokságokon, valamint regionális
és olimpiai játékokon.
3. Kijelölések:
3.1. FEI lovas világjátékokon és olimpiai játékokon a FEI Igazgatóság jelöli ki a fellebbviteli
bizottságok elnökeit és tagjait.
3.2. FEI világkupadöntőkön, FEI bajnokságokon és regionális játékokon a FEI Igazgatóság a
technikai bizottságokkal egyeztetve jelöli ki a fellebbviteli bizottság elnökét.
3.3. FEI világkupadöntőkön, FEI bajnokságokon és regionális játékokon a FEI Igazgatóság a
technikai bizottságokkal együttműködve jelöli ki a fellebbviteli bizottság tagjait.
4. A fellebbviteli bizottság elnökének és tagjainak lovasversenyek szakértőinek kell lenniük.
Közülük legalább egy személynek nemzetközi versenybírónak vagy nemzetközi technikai
kiküldöttnek kell vagy kellett valaha lennie, valamint legalább egy személynek jártasnak kell
lennie jogi kérdésekben. Az alábbiak közül kell kiválasztani őket:
4.1. a FEI Büro tagjai;
4.2. a FEI állandó bizottságainak jelenlegi vagy korábbi tagjai;
4.3. a FEI valamely hivatalos személyeket nyilvántartó listáján szereplő személyek, aktív vagy
nyugalmazott versenybírók, stewardok, technikai kiküldöttek, pályaépítők és versenyállatorvosok;
4.4. a rendező ország nemzeti szövetségéhez tartozó személyek, akik a fentebb leírt szaktudással
és szakmai minőségekkel rendelkeznek.
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5. Ha bármely, a FEI Igazgatóság által kijelölt hivatalos személy képtelen a versenye való
kiutazásra, a FEI Igazgatóság, az érintett Technikai Bizottság elnökségével egyeztetve dönt a
hivatalos személy helyettesítéséről.
6. A fellebbviteli bizottság kötelezettségeit a 160. § írja le.
7. Kisebb nemzetközi versenyeken (CIM, lásd „E” függelék) a nemzeti szövetség jelölheti ki a
fellebbviteli bizottságot.

151. § NEMZETKÖZI PÁLYAÉPÍTŐ
1. A FEI nyilvántartást vezet az összes minősített hivatalos nemzetközi pályaépítőről,
nemzetközi pályaépítőről és nemzetközi pályaépítő-jelöltről, akiket az illetékes Technikai
Bizottság jelölt ki, az érintett nemzeti szövetségekkel egyeztetve.
2. A hivatalos nemzetközi, nemzetközi és nemzetközi jelölt pályaépítői minősítés
megszerzéséhez szükséges kritériumokat az érvényes sportszabályzatok tartalmazzák.
3. A nemzeti szövetségnek el kell küldenie a FEI főtitkára részére azon 60 év alatti hazai
személyek nevét és minősítését, akiket a nemzeti szövetség először terjeszt fel az érintett
Technikai Bizottság elé nemzetközi pályaépítő-jelöltnek, az érvényes sportszabályzatoknak
megfelelően.
4. A pályaépítő felelősséggel tartozik a technikai kiküldött (amennyiben van ilyen) vagy a
versenybíróság elnöke felé a pálya kijelöléséért és méréséért, valamint az összes akadály
felépítéséért.
5. A pályaépítő köteles jelenteni a technikai kiküldöttnek (ha van ilyen) vagy a versenybíróság
elnökének, amennyiben a pálya minden szempontból elkészült.
6. A versenybíróság nem rendelheti el egy versenyszám kezdését, amíg vagy a technikai
kiküldött vagy a pályaépítő nem jelentette nála, hogy a pálya kész. Ezután egyedül a
versenybíróság felelős a versenyszám irányításáért.
7. Az egyes szakágak sportszabályzatai kiköthetik a különböző típusú és kategóriájú nemzetközi
versenyekre (CI) való kinevezéshez szükséges pályaépítői minősítéseket, illetve azokat a
testületeket, akik a kijelölésekről szóló döntést meghozhatják.
8. A 9. bekezdés rendelkezései kivételével, és amennyiben az érintett szakág sportszabályzata
nem rendelkezik másképp, nemzetközi versenyek (CI) pályaépítőjét az érintett nemzeti
szövetség/versenyrendező jelöli ki.
9. FEI világkupadöntők, FEI világbajnokságok és olimpiai játékok pályaépítőit a FEI pályaépítői
listájáról az érintett nemzeti szövetség/versenyrendező választja ki, a FEI Büro és az érintett
Technikai Bizottság beleegyezésével.

152. § TECHNIKAI KIKÜLDÖTT
1. A FEI nyilvántartást vezet az összes minősített technikai kiküldöttről, akiket az illetékes
Technikai Bizottság jelölt ki, az érintett nemzeti szövetségekkel egyeztetve.
2. A technikai kiküldöttekre vonatkozó rendelkezéseket az egyes szakágak sportszabályzatai
tartalmazzák.

153. § A TECHNIKAI KIKÜLDÖTT KIJELÖLÉSE
1. Nemzetközi (CI) és hivatalos nemzetközi versenyekre (CIO) technikai kiküldött kijelölése nem
kötelező, amennyiben a 3. bekezdés vagy idevonatkozó sportszabályzat erről nem
rendelkezik másképp, de a külföldi versenybíró elláthat technikai kiküldötti feladatokat is, ha
a versenyrendező felkéri erre.
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2. Ez egyes szakágak sportszabályzatai tartalmazhatnak rendelkezéseket külföldi technikai
kiküldött kinevezéséről a különböző típusú és kategóriájú versenyeken.
3. Ha az érintett szakág sportszabályzata nem rendelkezik másképp, az alábbi versenyekre a FEI
Igazgatóság, a Technikai Bizottsággal egyeztetve jelöli ki a külföldi technikai kiküldötteket,
akiket a megfelelő FEI listákról választanak ki:
(i)
minden FEI világkupadöntő,
(ii)
minden FEI bajnokság,
(iii)
minden szakág regionális és olimpiai játékai.

154. § KIKÜLDÖTT ÁLLATORVOS
1. A kiküldött állatorvost a nemzeti szövetség jelöli ki, az Állategészségügyi Szabályzat (ÁeSZ)
rendelkezéseinek megfelelően.
2. A FEI Állatorvosi Bizottsága hagyja jóvá a kinevezéseket, a különböző szakágakban való
működésükhöz szükséges tapasztalat alapján kategorizálja az állatorvosokat, valamint
nyilvántartást vezet a verseny-állatorvosokról.
3. Hivatalos nemzetközi versenyekre (CIO), valamint regionális és kontinens-játékokra a nemzeti
szövetség/versenyrendező jelöli ki a külföldi kiküldött állatorvosokat.
4. FEI világkupadöntőkre, FEI bajnokságokra és olimpiai játékokra a FEI Igazgatóság, a Technikai
Bizottság beleegyezésével jelöli ki a külföldi kiküldött állatorvosokat.

155. § STEWARD
1. Minden nemzetközi verseny (CI) versenyrendezője köteles kijelölni egy chief stewardot,
valamint a hatásköre alá rendelt megfelelő számú stewardot, akik megkülönböztető jelvényt,
vagy karszalagot viselnek és szabadon beléphetnek minden, a 3. bekezdésben leírt övezetbe.
2. A versenyrendező felelős minden, a chief steward és a stewardok kijelöléséhez kapcsolódó
adminisztratív ügyben.
3. A teljes verseny alatt az összes istállóban, a gyakorló- és idomítópályákon, a
melegítőpályákon és minden egyéb, a versenyrendező által ellenőrzött területen, a chief
steward és a vele együtt hivatalt betöltő stewardok kötelesek:
(i)
elősegíteni, hogy a versenyzők ésszerű edzést folytassanak;
(ii)
időben közbeavatkozni annak megelőzése érdekében, hogy a versenyző, lóápoló,
lótulajdonos vagy bármilyen más személy durva bánásmódot alkalmazzon;
(iii)
időben közbeavatkozni annak érdekében, hogy megakadályozzák a FEI Alapszabály,
az ÁSZ vagy a sportszabályzatok rendelkezései alól való kihágást, vagy az általános
viselkedési, igazságossági elvek és a sportemberi normák be nem tartását;
(iv)
ismerni és segíteni az gyógyszerezési és doppingellenőrzések lebonyolítását.
4. Legalább egy stewardnak hivatalos minőségben tartózkodnia kell a melegítőpályán, amikor
használják azt.
5. A chief stewardnak minden szabálytalanságot azonnal jelentenie kell a versenybíróság
elnökének.
6. A chief stewardnak átfogó jelentést kell küldenie a FEI főtitkára részére a versenyen elvégzett
stewardi feladatokról, valamint minden, a verseny alatti incidensről. A jelentés másolatát el
kell juttatni a verseny technikai kiküldöttének, a versenyt felügyelő nemzeti szövetségnek,
valamint a versenyrendezőnek.
7. A chief stewardnak a lovassportokban jártas személynek kell lennie, különösen abban a
szakágban, amelyben azt a versenyt rendezik, ahová kinevezték. Legalább egy (1) hivatalos
FEI-nyelvet kell beszélnie. A kinevezett chief steward nevét fel kell tűntetni a
versenykiírásban és a verseny programjában.
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8. A FEI listát vezet a minősített FEI stewardokról, akiket a nemzeti szövetségük javasolt, és az
érintett Technikai Bizottság elfogadott. A chief stewardokat a FEI stewardok megfelelő
listájáról kell kiválasztani.
9. A FEI stewardok minősítését minden egyes szakág sportszabályzata vagy a FEI Stewardok
Kézikönyve tartalmazza.
10. A nemzeti szövetségeknek ki kell nevezni egy vezető-stewardot, aki a FEI-vel kommunikál a
stewardokat érintő ügyekben. A FEI listát vezet a vezető-stewardokról.
11. A vezető-steward köteles:
(i)
részt venni a FEI vezető-stewardoknak rendezett tanfolyamain,
(ii)
irányítani és ellenőrizni az országában rendezett nemzetközi versenyeken (CI)
ellátott stewardi tevékenységeket.
12. A steward hivatalos személy.

156. § HIVATALOS SZEMÉLYEK STÁTUSZA ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Bármely versenybíró vagy más hivatalos személy eltávolítható valamely listáról vagy
hivatalból, vagy alacsonyabb minősítésbe sorolható az őt kinevező testület vagy a nemzeti
szövetsége által. Ez a bekezdés nem vonatkozik egy verseny rendezőbizottságának
leváltására.
2. Minden, az 1. bekezdésre vonatkozó indítványt jelenteni kell és el kell fogadtatni a FEI Büroval.
3. Bármely személy, akit a FEI Közgyűlés helyezett hivatalba, a FEI Büro javaslatára eltávolítható
hivatalából a FEI Közgyűlés bármely szokásos ülésén, kivételes körülmények között pedig egy
különleges ülésén is.
4. A FEI főtitkára írásban értesíti a listáról való eltávolításra vagy alacsonyabb minősítésre
javasolt személyt, aki szóban vagy írásban felléphet a javaslat ellen a FEI Büro vagy a FEI
Közgyűlés ülésén, ahol az ellene szóló indítványt előterjesztik.
5. Minden hivatalos személy, aki nemzetközi versenyen (CI) vagy azzal kapcsolatban jár el, a FEI
nevében teszi azt, így sem anyagilag sem bármely más módon nem felelős mindazon
cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, amit jóhiszeműen, a kötelezettségeiből adódóan tett.
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VIII. FEJEZET - JOGI RENDSZER
157. § BEVEZETÉS
1. A jogi rendszer az alábbiakról gondoskodik:
1.1. a FEI Alapszabály, az ÁSZ és a sportszabályzatok szerint kijelölt hivatalos személyek és
testületek jogi hatalmairól és felelősségeiről;
1.2. a büntetések mértékéről;
1.3. a FEI joghatósága alá tartozó egyének vagy testületek cselekedetei vagy viselkedése elleni
óvások és jelentések benyújtásáról;
1.4. bármely, a FEI Alapszabály, az ÁSZ vagy a sportszabályzatok jogcímén cselekvő személy vagy
testület által meghozott döntés vagy eszközölt büntetés elleni fellebbezésről.
2. Óvásra vagy fellebbezésre vonatkozó döntéshozatal előtt az érintett testületnek meg kell
vizsgálnia az elérhető szóbeli vagy írásbeli bizonyítékokat, meg kell hallgatnia az érintett
feleket (feltéve, hogy elérhetők), valamint minden kapcsolódó anyagot figyelembe kell
vennie, minden esetben igazságos és méltányos döntésre törekedve.

158. § ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Jelentős összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha mások egyértelműen bizonyítani tudják az adott
körülményekből, hogy az összeférhetetlenség létezik. Az összeférhetetlenség meghatározása a
következő: bármilyen személyes, szakmai vagy anyagi kapcsolat fennállása, beleértve a
családtagok közötti kapcsolatokat is, amely befolyásolhatja vagy észlelhetően befolyásolja egy
személy objektivitását, miközben a FEI képviseletében hoz döntést, vagy annak nevében köt
üzleti megállapodást.
Ha lehetséges, az összeférhetetlenséget el kell kerülni. Mindamellett az összeférhetetlenség
kapcsolódhat ahhoz a tapasztalathoz és szakértelemhez, amely a hivatalos személy
képesítésének megszerzéséhez szükséges. Az összeférhetetlenség és a szakértelem közötti
egyensúly fenntartását az érvényes sportszabályzatok szabályozzák.

159. § VERSENYBÍRÓSÁG – KÖTELEZETTSÉGEK
1. A versenybíróság illetékes minden óvás és jelentés kezelésében, minden, verseny alatti vagy
azzal közvetlen kapcsolatban lévő ügyben, melyet a versenybíróság működési ideje alatt
bejelentenek.
2. A versenybíróság működési ideje egy (1) órával az első állatorvosi vizsgálat kezdete előtt
kezdődik, és minden egyes szakág esetén fél órával az adott szakág végső eredményének
kihirdetése után fejeződik be.
3. Bizonyos, állatorvosi kérdéseket is érintő esetekben és fellebbviteli bizottság hiányában, az
állatorvosi bizottság elnökét vagy a kiküldött állatorvost meg kell hívni a versenybíróság
mellé tanácsadói minőségben.
4. A versenybíróság a következő büntetéseket róhatja ki hivatalos személyekre (nem FEI által
kijelölt hivatalos személyekre), lótulajdonosokra, felelős személyekre, versenyzőkre és a
csapatokhoz tartozó hivatalos személyekre:
4.1. figyelmeztetést;
4.2. maximum 2.000 CHF pénzbüntetést, melyet a FEI részére kell befizetni;
4.3. a versenyszámból való egy vagy több lóval való diszkvalifikálást;
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4.4. a versenyző 24 órára való felfüggesztését, egy vagy több lóval, ha a versenyző valamelyik lova
engedély nélkül elhagyta a verseny zárt övezetét. A kérdéses ló automatikusan
diszkvalifikálásra kerül a verseny hátralevő részéből;
4.5. súlyos esetekben a versenyből való azonnali diszkvalifikálást, a fellebbviteli bizottsággal
egyeztetve (vagy a FEI Bírósággal, ha nincs fellebbviteli bizottság).
5. A döntéseket írásban kell közölni az érintett felekkel. A büntetésekkel járó ügyeket a külföldi
versenybírónak fel kell jegyeznie.
6. A versenybíróság döntése ellen az alábbi esetekben nincs helye fellebbezésnek:
6.1. amikor a döntéshez kapcsolódó kérdés a versenyszám alatti teljesítmény tényleges
megfigyelésén vagy a teljesítményre kapott pontszámon alapul;
Példák (melyek nem merítik ki a teljes kérdéskört): az akadálynál történt-e verőhiba; történte engedelmességmegtagadás; a ló egy akadálynál ellenszegült-e vagy leütötte-e azt ugrás
közben; a lovas vagy a ló bukott-e; a ló kört csinált-e a kombinációban, ellenszegült vagy
mellément; mennyi volt a pályán teljesített idő; egy akadályt a megengedett időn belül ugrott-e
meg a versenyző; a sportszabályzatnak megfelelően egy bizonyos, a versenyző által követendő
útvonal miatt történt-e a versenyző hibázása.
6.2. egy ló állategészségügyi okokból történő kizárása miatt, beleértve ló állategészségügyi
szemlén való kizárását is;
6.3. figyelmeztetés eszközlése esetén, mellyel nem jár további büntetés;
6.4. a versenyen való azonnali diszkvalifikálás esetén.
7. A versenybíróságnak a következőkről kell tájékoztatnia a fellebbviteli bizottságot:
7.1. minden, a hatáskörén túllépő esetről;
7.2. minden, a hatáskörébe tartozó esetről, amely súlyosabb büntetést von maga után, mint amit
a versenybíróság kiszabhat;
7.3. bármilyen, lóval való durva bánásmódhoz kapcsolódó esetet, amelynek azonnali kezelése
nem elengedhetetlen a versenyszám elbírálásának szempontjából, és amely, tekintettel a
versenybíróság elsődleges, a versenyszám elbírálására vonatkozó kötelességeire,
megfelelőbben kezelhető a fellebbviteli bizottság hatáskörében.

160.§ FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG – KÖTELEZETTSÉGEK
1. A fellebbviteli bizottság elnökének és legalább két tagjának a teljes versenyen, az ÁSZ „A”
függelékében meghatározott működési ideje alatt elérhetőnek kell lennie. Amennyiben
valamely, a versenybíróság döntése ellen benyújtott óvás elbírálása még nyitott, a
fellebbviteli bizottságnak elérhetőnek kell lennie, és az eset a joghatósága alá tartozik, egy
órával az említett versenybírósági döntés nyilvánosságra hozatala utáni időpontig.
2. A versenybíróságnak kell kezelni a következő ügyeket:
2.1. A versenybíróság döntése elleni fellebbezéseket, kivéve a 159.§ 6. pontjában leírtakat. Ezen
esetekben a fellebbviteli bizottság döntése végleges;
2.2. a fellebbviteli bizottságnak címzett, vagy részére a versenybíróság által továbbított óvásokat,
valamint minden esetet, ami a versenybíróság hatáskörét túllépi;
2.3. útlevél-rendellenességekre vonatkozó bejelentéseket, a 137. § 6. pontban leírtaknak
megfelelően.
3. Bizonyos, állatorvosi kérdéseket is érintő esetekben, az állatorvosi bizottság elnökét vagy a
kiküldött állatorvost meg kell hívni a fellebbviteli bizottság mellé tanácsadói minőségben.
4. A fellebbviteli bizottság a következő büntetéseket róhatja ki hivatalos személyekre,
lótulajdonosokra, felelős személyekre, versenyzőkre és a csapatokhoz tartozó hivatalos
személyekre:
4.1. figyelmeztetést;
4.2. maximum 4000 CHF pénzbüntetést, melyet a FEI részére kell befizetni;
4.3. egy versenyszámból vagy a teljes versenyből való diszkvalifikálást egy vagy több lóval;
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4.4. a versenyző 24 órára való felfüggesztését egy vagy több lóval, amennyiben a versenyző
valamelyik lova engedély nélkül elhagyta a verseny zárt övezetét. A kérdéses ló
automatikusan diszkvalifikálásra kerül a verseny hátralevő részéből;
4.5. súlyos esetekben egy (1) vagy több lóval a versenyszámból, vagy a versenyből való azonnali
diszkvalifikálást, melyről a FEI főtitkárát értesíteni kell (aki a FEI Bíróságot értesíti).
5. A fellebbviteli bizottságnak az alábbiakról kell jelentést tennie a FEI főtitkára felé, a beszámol
a FEI Bíróság felé:
5.1. minden esetről, amely meghaladja a fellebbviteli bizottság hatáskörét;
5.2. minden, hatáskörébe tartozó, fellebbezéstől eltérő esetről, amely súlyosabb büntetést von
maga után, mint ami a fellebbviteli bizottság által kiszabható.

161. § FEI BÍRÓSÁG
1. A FEI Bíróság hatáskörét a FEI Alapszabály határozza meg (lásd 34. §).
2. A FEI Bíróság az alábbi büntetéseket szabhatja ki:
(i)
figyelmeztetést;
(ii)
maximum 20.000 CHF pénzbüntetést, melyet a FEI részére kell befizetni;
(iii)
egy vagy több lóval való diszkvalifikálást versenyszámokból vagy versenyekből;
(iv)
egy testület felfüggesztését bármilyen időtartamra;
(v)
egyéni versenyzők és lovak felfüggesztését, vagy örökre történő eltiltását.

162. § LEGFELSŐBB SPORTBÍRÓSÁG (CAS)
1. A CAS ugyanazon büntetéseket szabhatja ki, mint a FEI Bíróság.
2. A CAS kiszabhat az első fokon megállapítottnál súlyosabb büntetést, feltéve, hogy az új
büntetés nem lépi túl az első fokon ítélkező testület által kiszabható büntetés mértékét,
melynek döntése ellen a fellebbezés a CAS-hoz érkezett.

163. § ÓVÁSOK
1. Óvás bármely személy vagy testület ellen benyújtható, amely egy versenyen bármilyen
minőségben vagy más módon a FEI joghatósága alá tartozik, beleértve a FEI Alapszabály, az
ÁSZ vagy a sportszabályzatok alóli kihágásokat, az általános viselkedési normák, az
igazságosság vagy az elfogadott sportemberi normák megsértését, történjen az egy
nemzetközi versenyhez (CI) kapcsolódóan vagy bármilyen más alkalommal.
2. Óvást csak a nemzeti szövetségek elnökei, a hivatalos személyek, a csapatvezetők, vagy ha
nincs jelen csapatvezető, a felelős személyek vagy a versenyen részt vevő lovakért felelős
csapat-állatorvosok nyújthatnak be, kivéve durva bánásmód esetén, amiért bármilyen
személy vagy testület benyújthat óvást.
3. A FEI Alapszabály, az ÁSZ vagy a sportszabályzatok kihágásai miatti óvásokat, melyek egy
versenyszám lebonyolításához kapcsolódnak, a versenybíróság részére, annak működési ideje
alatt kell benyújtani, beleértve az ezen paragrafus 7. pontjában tárgyalt eseteket is. Egyéb
ügyekben történő óvásokat a fellebbviteli bizottsághoz, annak működési ideje alatt kell
benyújtani, ha pedig nincs fellebbviteli bizottság, akkor a versenybíróságnak.
4. Azon óvásokat, melyek nem egy nemzetközi verseny (CI) közben vagy azzal közvetlen
kapcsolatban történtek, vagy amelyek nem voltak ismertek a verseny vége előtt, a FEI
főtitkárához kell benyújtani. Az ilyen esetek a FEI Bíróság elbírálása alá esnek. Egy eset csak
akkor áll egy versennyel közvetlen kapcsolatban, ha a versenyre való utazás közben vagy a
megérkezés után történik, beleértve a karantén, az edzési és az akklimatizációs időszakot.
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5. A FEI főtitkárához benyújtott óvásoknak, melyeket a FEI Bíróság bírál el, legkésőbb tizennégy
(14) nappal a verseny vége után kel beérkezniük a FEI főtitkárához.
6. Az óvásokat írásban kell benyújtani, az óvásra felhatalmazott személy aláírásával,
személyesen átadva a versenybíróság elnökének vagy a fellebbviteli bizottság elnökének,
illetve elküldve a FEI főtitkára részére, az esetnek megfelelően, az összes alátámasztó
bizonyítékkal, a tanúk nevével és a szükséges illetékkel együtt.
7. Minden ettől eltérő határozat ellenére, az alább felsorolt esetek bármelyike elleni óvást
kizárólag a versenybírósághoz szabad benyújtani, az alább felsorolt határidők betartásával.
Ezen kérdésekben a versenybíróság döntésének meghozatala tekintendő a fellebbviteli
bizottsághoz való fellebbezés előfeltételének:
7.1. Versenyző vagy ló versenyszámban való indíthatósága, vagy a versenypálya állapotához
kapcsolódó körülmények: legkésőbb harminc (30) perccel a szóban forgó versenyszám
kezdete előtt;
7.2. Díjugrató versenyszám, vagy fogathajtó versenyszám akadályhajtó fázisának akadályához,
pályarajzához vagy pályahosszához kapcsolódó óvás: legkésőbb tizenöt (15) perccel a
versenyszám kezdete előtt;
7.3. Lovastusa versenyszám steeple-chase vagy terepakadályait vagy pályáit, fogathajtó
versenyszám maratonakadályait vagy pályáját, illetve távlovagló versenyszám pályáját érintő
óvások: a versenyszám kezdetét megelőző napon este 18 óráig;
7.4. Versenyszám során felmerülő szabálytalanságokra és incidensekre, illetve versenyszám
eredményére vonatkozó óvások: legkésőbb harminc (30) perccel az eredmények kihirdetése
után.
8. Minden ettől eltérő határozat ellenére a FEI főtitkára kivételes körülmények között,
amennyiben döntés szükséges, – saját belátása szerint – saját kezdeményezésére, bármikor
értesítheti a FEI Bíróságot bármely személy vagy testület ellen benyújtott óvásról, melyet
bármely személy vagy testület nyújtott be, bármilyen ügyben, illeték fizetése nélkül.
9. Minden, óvást benyújtó személynek, amennyiben lehetséges, biztosítania kell tanúkat az
incidensről, illetve bármilyen más formájú bizonyítékot, és a tanúknak vagy meg kell
jelenniük a döntéshozó testület előtt, vagy írásos, megfelelően aláírt vallomást kell tenniük, a
nevük és az elérhetőségeik feltűntetésével.
10. A külföldi versenybírónak, a technikai kiküldöttnek, a kiküldött állatorvosnak és a külföldi
kiküldött állatorvosnak jelentenie kell minden, óvás tárgyát képező cselekedetet vagy
mulasztást a FEI főtitkára felé (illeték fizetése nélkül).

164. § JELENTÉSEK
1. A hivatalos személyeknek a versenyek végén jelentést kell küldeniük a FEI főtitkára felé, az
ÁSZ-nak és az alkalmazandó sportszabályzatnak megfelelően. Az óvásra alkalmat adó ügyeket
bele kell írni az ilyen jelentésekbe.

165. § FELLEBBEZÉSEK
1. Fellebbezést bármely személy vagy testület benyújthat, amely törvényes érdekkel lép fel egy
döntés ellen, amit a FEI Alapszabály, az ÁSZ vagy a sportszabályzatok által felhatalmazott
személy vagy testület hozott, feltéve, hogy a fellebbezés elfogadható (lásd ezen paragrafus 2.
pontját):
1.1. A fellebbviteli bizottsághoz (vagy a FEI Bírósághoz, ha nincs fellebbviteli bizottság), a
versenybíróság döntései ellen.
1.2. A FEI főtitkárán keresztül a FEI Bírósághoz, a fellebbviteli bizottság vagy a FEI Bíróság egy
tagjának döntése ellen.
FEI Általános Szabályzat, 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén
43

1.3. A CAS-nál, a FEI Bíróság döntései ellen. Az ilyen fellebbezést benyújtó személynek vagy
testületnek egyidejűleg tájékoztatnia kell a FEI főtitkárát is, illetve rendelkezésére kell
bocsátani a fellebbezési iratok másolatát.
2. NEM nyújtható be fellebbezés:
2.1. versenybíróság által hozott, a 159.§.6.1-4. bekezdésben leírt döntések ellen (illetve
versenypályához, akadályhoz, vagy teljesített pályához kapcsolódó ügyekben, amennyiben
nincs fellebbviteli bizottság);
2.2. a fellebbviteli bizottság azon döntései ellen, melyeket a versenybíróság döntése elleni
fellebbezés kapcsán hozott meg.
2.3. Amennyiben nincs fellebbviteli bizottság, a FEI Bíróság azon döntései ellen, melyeket az a
versenybíróság döntése elleni fellebbezés kapcsán hozott meg.
3. A fellebbviteli bizottsághoz benyújtott fellebbezést írásban, aláírva, a támogató bizonyítékok
írásban történő mellékelésével, vagy legalább egy tanú jelenléte mellett kell benyújtani,
legkésőbb egy (1) órával a versenybíróság döntését követően.
4. Amennyiben nincs fellebbviteli bizottság, a FEI Bíróság elé terjesztendő fellebbezést írásban,
aláírva, a támogató bizonyítékok írásban történő mellékelésével, vagy legalább egy tanú
jelenlétének biztosításával kell benyújtani. A fellebbezésnek legkésőbb tizennégy (14) nappal
a verseny vége után kell beérkeznie a FEI főtitkárához. Amennyiben a kérdés
versenyszámokat érint, a fellebbezés joga kizárólag versenyzők vagy lovak versenyszámban
való indíthatóságára vonatkozó, valamint a sportszabályzatok értelmezésével kapcsolatos
ügyek esetén gyakorolható.
5. A FEI Bíróság elé terjesztendő fellebbezéseket a FEI főtitkára részére kell elküldeni, a
fellebbező vagy felhatalmazott képviselőjének aláírásával, a támogató bizonyítékok írásban
való mellékelésével, vagy legalább egy tanú részvételével a kijelölt meghallgatáson. A
fellebbezésnek legkésőbb harminc (30) nappal a FEI főtitkára részére továbbított, korábbi
döntésről szóló bejelentés postázása után kell megérkeznie a FEI főtitkárához.
6.1. A CAS-hoz benyújtandó fellebbezéseket a támogató dokumentumok kíséretében a CAS
titkárságára kell eljuttatni, a CAS Sporthoz Kapcsolódó Bíráskodási Törvénykönyvében leírt
Ügyrendi Szabályzat értelmében:
6.2. eszerint a fellebbezésnek legkésőbb harminc (30) nappal azután az időpont után kell
beérkeznie a CAS-hoz, amikor a FEI főtitkára részére továbbított, a FEI Bíróság döntésről szóló
bejelentés megérkezett a felelős személy nemzeti szövetségéhez;
6.3. a fellebbezést tartalmazó nyilatkozat másolatát egyidejűleg a FEI főtitkárának is el kell
küldeni;
6.4. a CAS-hoz a fent leírt határidő után beérkező fellebbezéseket nem veszik figyelembe.
7. Fellebbezéskor nem szabad új bizonyítékokat bemutatni, kivéve olyan körülmények között,
amikor igazolható, hogy a szóban forgó új bizonyítékhoz kellő gondosság ellenére sem nem
lehetett hozzájutni az elsőfokú döntéshozó testület meghallgatása előtt.

166. § ILLETÉKEK
1. A versenybírósághoz vagy a fellebbviteli bizottsághoz benyújtott óvások és fellebbezések
mellé illetéket kell befizetni a FEI felé, 150 CHF-nak megfelelő összegben.
2. A FEI Bírósághoz benyújtott óvások és fellebbezések mellé illetéket kell befizetni a FEI felé,
500 CHF-nak megfelelő összegben.
3. Durva bánásmód miatti óváshoz nem kell illetéket befizetni.
4. A CAS-hoz benyújtott óvások és fellebbezések mellé illetéket kell befizetni a CAS felé, 500
CHF-nek megfelelő összegben, a CAS Sporthoz Kapcsolódó Bíráskodási Törvénykönyvének
értelmében.
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167. § ÓVÁSOK, FELLEBBEZÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK DOKUMENTÁLÁSA
1. A külföldi versenybírónak (lovastusában a technikai kiküldöttnek) a FEI főtitkára részére
készített jelentésében fel kell tűntetnie minden jelentést és óvást, ami a versenybírósághoz
beérkezett, valamint a versenybíróság által ezen témakörökben hozott összes döntést és
kiszabott büntetést.
2. A fellebbviteli bizottság elnökének a FEI főtitkára részére készített jelentésében fel kell
tűntetnie minden, a fellebbviteli bizottsághoz beérkezett óvást, jelentést és fellebbezést,
valamint a fellebbviteli bizottság által ezen témakörökben kiszabott összes döntést és
büntetést.
3. A FEI főtitkára felelős a következőkért:
(i)
a sárgalapok kézbesítésének valamint az ezekhez kapcsolódó felfüggesztések
dokumentálása;
(ii)
a FEI Bíróság eljárásainak, valamint a CAS által hozott döntések dokumentálása;
(iii)
az érintett felek értesítése ezen testületek döntéseiről, illetve azok hatálybalépésének
időpontjáról;
(iv)
valamennyi, általa nyilvánosnak ítélt, vagy kötelezően nyilvánosságra hozandó ítélet
nyilvánosságra hozatala;
(v)
versenyek hivatalos személyeitől származó jelentések feldolgozása.

168. § DÖNTÉSEK HATÁLYBALÉPÉSI IDEJE
1. Azon döntéseket, melyek ellen nincs helye fellebbezésnek, azonnal hatályba kell léptetni és a
lehető leghamarabb tudatni kell az érintett személyekkel vagy testületekkel.
2. Azon döntések, amelyekre vonatkozóan az érintett felek hivatalosan lemondtak fellebbezési
jogukról, attól a dátumtól kezdve lépnek hatályba, amikor a fellebbezési jogról való lemondás
eljut a FEI-hez, feltéve, hogy a lemondás a döntésről való értesítés után érkezett be.
3. A versenybíróságok és fellebbviteli bizottságok által hozott, megfellebbezhető döntések a
fellebbezési határidő lejártakor, vagy a fellebbezésről való hivatalos lemondás beérkezésekor
lépnek hatályba.
4. Bármilyen fellebbezési jog ellenére, a FEI Bíróság által hozott elsőfokú döntés, illetve a FEI
Bíróság vagy a CAS által hozott másodfokú vagy megfellebbezhetetlen döntés azon a napon
lép hatályba, mikor az érintett személyeket vagy testületeket írásban értesítik, vagy egy
meghatározott időpontban, melyről a FEI Bíróság vagy a CAS dönthet.
5. A fellebbviteli bizottságok másodfokú vagy megfellebbezhetetlen döntései az érintett
személyek vagy testületek értesítésének napjától lépnek hatályba.

169. § BÜNTETÉSEK
1. Megfelelő mértékű büntetések kiszabásához a következő tényezőket kell figyelembe venni,
minden egyéb idevágó körülménnyel együtt:
1.1. a cselekvés vagy mulasztás igazságtalan előnyhöz juttatta-e a tettest vagy a versenyzőt;
1.2. a cselekvés vagy mulasztás okozott-e bármilyen anyagi hátrányt bármilyen egyéb érintett
személynek vagy testületnek;
1.3. a cselekvés vagy mulasztás járt-e ló bántalmazásával;
1.4. a cselekvés vagy mulasztás csorbította-e bármely, sportban érintett személy méltóságát vagy
feddhetetlenségét;
1.5. a cselekvés vagy mulasztás tartalmazott-e csalást, erőszakot, bántalmazást vagy hasonló
bűntettet;
1.6. a cselekvés vagy mulasztás előre megfontoltnak bizonyult-e.
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2. Szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés a megfelelő döntés kisebb kihágás vagy szabálysértés
esetén, melyet szándékosság nélkül követtek el, és nem járt jelentős következményekkel.
3. Pénzbírság a leginkább megfelelő büntetés a tettes gondatlansága miatt bekövetkező
esetekben.
4. Diszkvalifikálás a megfelelő döntés a FEI Alapszabály, az ÁSZ vagy a sportszabályzatok
hatályai alá tartozó esetekben, illetve olyan körülmények esetén, melyek azonnali cselekvést
követelnek meg.
4.1 A versenyszámból való diszkvalifikálás azt jelenti, hogy a szóban forgó versenyzőt és lovat
vagy lovakat – tulajdonosváltás esetén is – eltávolítják a start- és eredménylistáról, és a
versenyző elveszti az adott versenyszámban nyert pénzdíjat.
4.2 A versenyről való diszkvalifikálás azt jelenti, hogy a szóban forgó versenyző és ló vagy lovak –
tulajdonosváltás esetén is – nem vehet a továbbiakban részt az adott versenyen, és
tartalmazhatja (a 4.1. pont tartalma mellett) a verseny előző versenyszámaiban nyert
pénzdíjak elvesztését is, ha a FEI Alapszabály, az ÁSZ vagy a sportszabályzat úgy rendelkezik.
5. A felfüggesztés – abban az értelemben és tárgyban, amely a FEI Bíróság által kiszabható –
megfelelő döntés szándékos vagy súlyos gondatlanság vagy kihágás esetén. Bizonyos
esetekben a FEI Alapszabály, az ÁSZ vagy a sportszabályzatok automatikus felfüggesztést
tesznek kötelezővé.
5.1 A felfüggesztés meghatározott időtartamra szól, ami alatt a személy, ló vagy testület nem
indulhat versenyeken vagy versenyszámokban versenyzőként, lóként vagy hivatalos
személyként, ahogy bármilyen egyéb, a FEI vagy valamely nemzeti szövetség joghatósága alá
tartozó verseny rendezőbizottságában vagy részvevőjeként sem, a FEI Alapszabály 37. §-ának
megfelelően.
5.2 A felfüggesztés kezdetére vonatkozó döntés meghozatalakor a megfelelő testületnek
figyelembe kell vennie a kihágás súlyosságát, a büntetéskiszabás igazságossága érdekében.
6.
6.1. Bármely, a 3-5. pontokban leírt rendelkezés ellenére, az EADMCR által meghatározott
büntetéseket kell alkalmazni az EADMCR rendelkezései alá eső ügyekben.
6.2. A durva bánásmód bármely formája (bárolás, végtagok abnormális érzékennyé vagy
érzéketlenné tétele, tiltott edzésmódszerek, stb.) maximum 15.000 CHF pénzbírsággal
és/vagy három (3) hónaptól terjedő, akár örökre történő eltiltással büntetendő;
6.3. versenyek hivatalos személyei, vagy bármely, a versenyhez kapcsolódó fél (másik versenyző,
újságíró, közönség, stb.) irányában történő helytelen viselkedés 200 és 20.000 CHF közötti
pénzbírsággal és/vagy háromtól (3) tizenkét (12) hónapig terjedő felfüggesztéssel
büntetendő;
6.4. a versenyen előforduló, bármilyen jellegű csalás, erőszak vagy egyéb, a nemzeti jog által
bűntényként meghatározott cselekvés 1.000 és 15.000 CHF közötti pénzbírsággal és/vagy egy
(1) hónaptól terjedő, akár örökre történő eltiltással büntetendő.
7. Azon, a 6.2 és 6.3 pontokban tárgyalt kihágások esetén, melyek a sportszabályzatok
rendelkezései szerint kevésbé súlyosak:
7.1. a versenybíróság elnöke, a fellebbviteli bizottság elnöke és a chief steward, a várható jogi
procedúra helyett sárgalapot adhat a felelős személynek, kézzel írt formában, vagy egyéb,
erre alkalmas jelentésben.
7.2. Ha a felelős személy az első sárgalap kézhezvételétől számított 1 éven belül még egy
sárgalapot kap ugyanazon vagy bármely más nemzetközi versenyen (CI), a felelős személyt
automatikusan fel kell függeszteni. A felfüggesztés időtartama két (2) hónap, ami közvetlenül
azután a verseny után veszi kezdetét, melyen a versenyző részt vett a sárgalap kiosztásakor.
8. Bármely esetben a büntetés pénzbírság, felfüggesztés és diszkvalifikálás valamely
kombinációjából áll össze. A pénzbírság mértékének, valamint a felfüggesztés időtartamának
meghatározásakor a fenti 6. pont és az eset körülményei az irányadók.
9. Minden, a FEI jogi rendszerének hatáskörében kiszabott pénzbírság a FEI-t illeti. A
pénzbírságot nem a versenyrendezőnek vagy egyéb testületnek kell befizetni, hanem a FEIFEI Általános Szabályzat, 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén
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hez, az attól igényelhető nyugtával. Az a személy, aki harminc (30) nappal a fizetési felszólítás
beérkezése utáni időpontig nem fizeti ki a pénzbírságot, automatikusan felfüggesztésre kerül
a pénzbírság befizetéséig. Amennyiben a pénzbírságot figyelmetlenségből a
versenyrendezőnek vagy bármely más személynek fizették be, az összeget el kell juttatni a
FEI-hez.
10. A FEI Bíróság a vesztes feleket a FEI jogi eljáráshoz kapcsolódó költségeinek viselésére is
kötelezheti, 500 és 7.500 CHF közötti összeggel. Továbbá valamely fél további, 10.000 CHF-ot
meg nem haladó összeg megtérítésére is kötelezhető, amennyiben a FEI költségei a
meghallgatás levezetése, a jogi eljárás jelentős meghosszabbítása, vagy egyéb kivételes ok
következtében emelkedtek. Az igazságosság érdekében az olyan meghallgatások FEI-re eső
költségét, melyeket más meghallgatásokkal összefüggésben vagy a FEI Bíróság valamely
adminisztratív üléséhez kapcsolódóan tartanak, külön kell kiszámítani.
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„A” FÜGGELÉK – MEGHATÁROZÁSOK
Bérlő: Egy természetes vagy jogi személy, aki valamely kölcsönzött tulajdon (pl. ló) használati és
birtoklási jogát kapja a bérbeadótól.
Championship (CH): bármely szakágban, versenyek meghatározott kategóriáiban nemzeti
szövetségek rendezik, olyan versenyzők számára, akik egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi
térségből származnak. Lásd 104. §.
Concours Complet d’Equitation (CC): minden olyan verseny, ahol kizárólag lovastusa
versenyszámokat rendeznek.
Concours d’Attelage (CA): minden olyan verseny, ahol kizárólag fogathajtó versenyszámokat
rendeznek.
Concours d’Endurance (CE): minden olyan verseny, ahol kizárólag távlovagló versenyszámokat
rendeznek.
Concours de Dressage (CD): minden olyan verseny, ahol kizárólag díjlovagló versenyszámokat
rendeznek.
Concours de Reining (CR): minden olyan verseny, ahol kizárólag reining versenyszámokat rendeznek.
Concours de Saut d’Obstacles (CS): minden olyan verseny, ahol kizárólag díjugrató versenyszámokat
rendeznek.
Concours de Voltige (CV): minden olyan verseny, ahol kizárólag lovastorna versenyszámokat
rendeznek.
Concours International Combiné (CIC): minden olyan verseny, ahol kizárólag nemzetközi egynapos
versenyek versenyszámait rendezik.
Concours International (CI): bármilyen szakág nemzetközi versenye. Lásd 102. §.
Concours International Mineur (CIM): kisebb nemzetközi verseny. Lásd „E” függelék.
Concours International Officiel (CIO): bármilyen szakágban rendezett hivatalos nemzetközi verseny.
Lásd 103. §.
Concours Hippique (CH): minden verseny, amely egynél több szakág versenyszámait foglalja magába.
Concours National (CN): bármilyen szakág országos versenye
Concours Para-Equestrian (CPE): minden olyan verseny, ahol kizárólag mozgássérült versenyzők
számára rendeznek versenyszámokat.
Durva bánásmód: olyan cselekvés vagy mulasztás, amely lehetségesen vagy ténylegesen fájdalmat
vagy szükségtelen kényelmetlenséget okoz a lónak, korlátozás nélkül beleértve a következőket:
- a ló mértéktelen pálcázása;
- a ló bármilyen módon való elektromos sokkolása;
- a sarkantyú mértéktelen vagy folyamatos használata;
- a ló szájának bántalmazása zablával vagy bármilyen egyéb eszközzel;
- kimerült, sánta vagy sérült lóval való versenyzés;
- a ló bárolása;
- a ló bármely testtájának abnormális érzéketlenné vagy érzékennyé tétele;
- a ló megfelelő élelem, folyadék vagy mozgás nélkül hagyása;
- bármilyen eszköz vagy felszerelés használata, amely kifejezett fájdalmat okoz a lónak
akadály leverésénél.
Fázis: egy versenyszám ugyanazon versenyen, egymástól elkülönítve rendezett részeire utal,
melyeket összegeznek a végső rangsor kialakításához.
FEI elismerő kártya: A FEI által elfogadott nemzeti lóútlevélhez tartozó dokumentum, amely kötelező
(kivéve, ha van FEI lóútlevél) minden ló számára, melyet külföldön CN vagy CIM (lásd „E” függelék)
bármely versenyszámára beneveznek, valamint a rendező ország kilététől függetlenül minden ló
számára, melyet egyéb CI-re, CIO-ra, FEI bajnokságra, illetve regionális, olimpiai vagy paralimpiai
játékokra neveznek.
Felnőtt kategória: azon versenyzőket foglalja magába, akik a 18. életévük betöltése után FEI
versenyszámokban indulnak.
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Fiatal lovas kategória: az ebben a kategóriában rendezett FEI versenyszámokban és FEI
bajnokságokon a versenyzők azon év elejétől vehetnek részt, amelyben a 16. életévüket töltik be,
annak az évnek a végéig, amelyben a 21. életévüket töltik be.
Forduló: két vagy több egymást követő, azonos vagy hasonló pályán teljesítendő kör, melyek
egyetlen versenyszám részét képezik.
Gyermek kategória: az ebben a kategóriában rendezett FEI versenyszámokban és FEI bajnokságokon
a versenyzők azon év elejétől vehetnek részt, amelyben a 12. életévüket töltik be, annak az évnek a
végéig, amelyben a 14. életévüket töltik be.
Hivatalos személy: olyan személy, akit a FEI vagy a versenyrendező és/vagy a nemzeti szövetség jelöl
ki, hogy egy FEI versenyen meghatározott tevékenységgel járó kötelességeket teljesítsen.
Ifjúsági kategória: az ebben a kategóriában rendezett FEI versenyszámokban és FEI bajnokságokon a
versenyzők azon év elejétől vehetnek részt, amelyben a 14. életévüket töltik be, annak az évnek a
végéig, amelyben a 18. életévüket töltik be.
Kategória: a versenyzők azon csoportja, akik számára a versenyt vagy a versenyszámot rendezik.
Külföldön élő versenyző: olyan versenyző, aki egy évben több mint hat (6) hónapon keresztül egy
külföldi országban tartózkodik.
Ló: ez a kifejezés pónikra és az equus faj egyéb tagjaira is utal, hacsak a szövegkörnyezet nem ír elő
egyebet. A lovat kanca elli.
Póni kategória: az ebben a kategóriában rendezett FEI versenyszámokban és FEI bajnokságokon a
versenyzők azon év elejétől vehetnek részt, amelyben a 12. életévüket töltik be, annak az évnek a
végéig, amelyben a 16. életévüket töltik be, díjugratásban, lovastusában és díjlovagásban.
Sportszabályzatok: amint a FEI Alapszabály meghatározza, magába foglalja a lovas szakágak
szabályzatait, az Állategészségügyi Szabályzatot (ÁeSZ), a Lovakra Vonatkozó Gyógyszerezési és
Doppingszabályzatot, a Humán Sportolók Doppingszabályzatát, az Olimpiai Szabályzatot, valamint a
Paralimpiai Szabályzatot, de nem korlátozódik azokra.
Szakág: olyan lovas szakág, melyet elfogadott a FEI Közgyűlés, mint például a díjlovaglás, a díjugratás,
a lovastusa, a fogathajtás, a távlovaglás, a lovastorna, a reining és a mozgássérültek versenyei.
Tulajdonos: Természetes vagy jogi személy, akinek teljes egészében vagy részben tulajdonosi érdeke
fűződik egy vagy több lóhoz.
Verseny: ez a kifejezés a teljes sportrendezvényre, „bajnokságra”, vagy „játékokra” utal.
Verseny időtartama: az első állategészségügyi szemle előtt 1 órával kezdődik és minden egyes
szakágra vonatkozóan fél órával az adott szakág utolsó eredményének nyilvánosságra hozatala után
fejeződik be, kivéve, ha a szakág sportszabályzata mást ír elő. Olimpiai játékokon a verseny
időtartama megegyezik az Olimpián való tartózkodás időtartamával, amit a NOB állapít meg. A
Paralimpiai Játékokon a verseny időtartama megegyezik a Paralimpián való tartózkodás
időtartamával, amit a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) állapít meg.
Versenyrendező vagy versenyrendező bizottság: az a szervezet, csoport, társaság, testület vagy
személy, akit az érintett nemzeti szövetség elismer, és felelőssé tesz valamely verseny igazgatásáért.
Versenysorozat: több nemzetközi versenyszám, melyeket egymás után, különböző versenyeken
rendeznek, és melyek eredményei egy összesített helyezési sorrendet adnak, vagy lovakat és/vagy
versenyzőket minősítenek egy döntő versenyre, versenyszámra vagy díjra. A FEI Büronak és az
érintett nemzeti szövetségeknek minden versenysorozatot jóvá kell hagyniuk.
Versenyszám: minden egyes olyan megmérettetés, ahol a versenyzőket teljesítményük szerint
rangsorolják és ahol díjakat oszthatnak ki.

FEI Általános Szabályzat, 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén
49

„B” FÜGGELÉK – OLIMPIAI CHARTA
41-es szabály és az ahhoz tartozó rendeletek
Érvényes 2007. július 7.-től
41-ES SZABÁLY – ALKALMASSÁGI TÖRVÉNY
Az a versenyző, csapatvezető, edző vagy minden egyéb, a csapathoz tartozó hivatalos személy
alkalmas az Olimpiai Játékokon való részvételre, aki megfelel az Olimpiai Charta és az érintett
nemzetközi szövetség (jelen esetben a FEI) szabályainak, melyet a NOB hagyott jóvá, továbbá a
versenyzőt, a csapatvezetőt, az edzőt vagy minden egyéb, a csapathoz tartozó hivatalos személyt a
nemzeti olimpiai bizottságnak kell beneveznie.
A fent említett személyeknek mindenekelőtt:
-

tiszteletben kell tartaniuk az igazságos játék (fair play) szellemét és sértetlenségét, és ennek
megfelelően kell viselkedniük, valamint
tiszteletben kell tartaniuk a Doppingellenes Világtörvényt, betartva annak rendelkezéseit.

A 41-ES SZABÁLYHOZ TARTOZÓ RENDELETEK
1

Minden Nemzetközi Szövetség megállapítja a saját alkalmassági kritériumait, az Olimpiai
Chartának megfelelően. A megállapított kritériumokat jóváhagyásra a NOB Igazgató Tanácsa
elé kell terjeszteni.

2

Az alkalmassági kritériumok alkalmazása a nemzetközi szövetségek, a tagjaik közé tartozó
nemzeti szövetségek és a nemzeti olimpiai bizottságok hatáskörébe tartozik, az őket illető
felelősségek szerint.

3

Amennyiben a NOB Igazgató Tanácsa nem ad erre engedélyt, egyetlen, az Olimpián részt
vevő versenyző, csapatvezető, edző vagy hivatalos személy sem engedélyezheti, hogy
személyét, nevét, képét vagy sportteljesítményét reklámozási célokra használják fel az
olimpiai játékok ideje alatt.

4

Egy versenyző olimpiai nevezésének vagy részvételének feltétele nem köthető semmilyen
pénzügyi ellenszolgáltatáshoz.

FEI Általános Szabályzat, 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén
50

„C” FÜGGELÉK – A TELJESÍTMÉNYRE VALÓ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA
A FEI-hez kell visszaküldeni az „Eredményekről szóló jelentéssel” együtt, legkésőbb:
FEI világbajnokságok esetén a név szerinti nevezés határidejéig.
Olimpiai játékokon a játékokra való név szerinti nevezésnek megfelelő határidőig (lásd FEI
Olimpiai Szabályzat).
Alulírott, a nemzeti szövetség elnökének hatáskörében, ezennel kijelentem, hogy az alább
felsorolt párosok, versenyzők és lovak rendelkeznek azon olimpiai játékok lovasversenyein / FEI
világbajnokságokon való részvételhez szükséges tapasztalattal és minősítésekkel, melyre beneveztük
őket, és a teljesítményeik teljes mértékben eleget tesznek a sportszabályzatokban leírt
kívánalmaknak.

MINŐSÜLT VERSENYZŐK
VERSENYZŐK
vezetéknév és keresztnév
(maximum a FEI bajnokságokra
maximálisan küldhető versenyzők és
lovak számának kétszerese)

LOVAK
Név és útlevélszám
(életkor, szín, nem, fajta,
törzskönyvi nyilvántartási szám,
apja és anyja neve – ha ismert)

Dátum:

A nemzeti szövetség elnökének neve és aláírása (név nyomtatott betűkkel)
Nemzeti szövetség pecsétje
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„D” FÜGGELÉK 108.§ BAJNOKSÁGOK TÁBLÁZATA
Szakág

Nyári olimpiai év

Díjugratás

OLIMPIA
egyéni és csapat

Nyári olimpiai év
+1
KONTINENSegyéni és csapat

Lovastusa

OLIMPIA
egyéni és csapat

KONTINENSegyéni és csapat

Díjlovaglás

OLIMPIA
egyéni és csapat

KONTINENSegyéni és csapat

Fogathajtás

VILÁGnégyesfogatok:
egyéni és csapat
egyesfogatok:
egyéni és csapat

VILÁGkettesfogatok:
egyéni és csapat
VILÁGösszevont póni
kategória:
egyéni és csapat
KONTINENSnyílt – egyéni és
csapat
KONTINENSnyílt – egyéni és
csapat
KONTINENSnyílt – egyéni és
csapat
KONTINENS(díjugratás,
lovastusa,
díjlovaglás,
távlovaglás,
reining) egyéni és
csapat

Nyári olimpiai év
+2
LOVAS
VILÁGJÁTÉKOK
egyéni és csapat
LOVAS
VILÁGJÁTÉKOK
egyéni és csapat
LOVAS
VILÁGJÁTÉKOK
egyéni és csapat
LOVAS
VILÁGJÁTÉKOK
négyesfogatok:
egyéni és csapat
VILÁGegyesfogatok:
egyéni és csapat
LOVAS
VILÁGJÁTÉKOK
egyéni és csapat
LOVAS
VILÁGJÁTÉKOK
egyéni és csapat
LOVAS
VILÁGJÁTÉKOK
egyéni és csapat
KONTINENS(díjugratás,
lovastusa,
díjlovaglás,
távlovaglás,
reining) egyéni és
csapat

Nyári olimpiai év
+3
KONTINENSegyéni és csapat
KONTINENSegyéni és csapat
KONTINENSegyéni és csapat

VILÁGkettesfogatok:
egyéni és csapat
VILÁGösszevont póni
kategória:
egyéni és csapat
Távlovaglás
VILÁGKONTINENSegyéni és csapat
nyílt – egyéni és
csapat
Reining
VILÁGKONTINENSegyéni és csapat
nyílt – egyéni és
csapat
Lovastorna
VILÁGKONTINENSegyéni és csapat
nyílt – egyéni és
csapat
Fiatal lovasok
KONTINENSVILÁG(díjugratás,
(távlovaglás)
lovastusa,
KONTINENSdíjlovaglás,
(díjuratás,
távlovaglás,
lovastusa,
reining) egyéni és
díjlovaglás,
csapat
távlovaglás,
reining) egyéni és
csapat
Ifjúsági
KONTINENS- (díjugratás, lovastusa, díjlovaglás, távlovaglás, lovastorna) egyéni és
kategória
csapat
Gyermek
VILÁGKONTINENSkategória
egyéni döntő, minden évben, (díjugratás)
(díjugratás és díjlovaglás)
minden évben
Póni kategória
KONTINENS- (díjugratás, lovastusa, díjlovaglás) egyéni és csapat
Mozgássérültek PARALIMPIA: olimpiai évben, VILÁGBAJNOKSÁG: minden páratlan évben,
versenyei
KONTINENSBAJNOKSÁG: 4 évente kétszer, vagy két Paralimpia között legalább
egyszer
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„E” FÜGGELÉK CIM – Kisebb Nemzetközi Versenyek
Szakág:
DÍJUGRATÁS (felnőtt)
DÍJUGRATÁS (Y, J, P, Ch, V)
LOVASTUSA VERSENY
DÍJLOVAGLÁS
DÍJLOVAGLÁS (Y, J, P, Ch, V)
FOGATHAJTÁS
TÁVLOVAGLÁS
VOLTIZS
REINING
MOZGÁSSÉRÜLT LOVAGLÁS

* és ** (egy és két csillagos)
„B” kategória
* és ** (egy és két csillagos)
* és ** (egy és két csillagos)
„B” kategória
* (egy csillagos)
CVI* (egy csillagos)
* és ** (egy és két csillagos)
CPED * és ** (egy és két
csillagos) és CPEDIM
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