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ВСТУП
1. Девіз служби стюардингу.
"Допомагати, запобігати, втручатися".
2. Захист принципів чесної спортивної боротьби за допомогою програми FEI для стюардів.
В останні роки міжнародні змагання з кінного спорту дійшли до такого рівня свого розвитку, що
стюардинг стає одним з найважливіших аспектів на змаганнях. Стюард покликаний виносити
швидкі і точні рішення і втручатися в ситуації, що вимагають офіційної, авторитетної, але
справедливої реакції. Якісний стюардинг залежить від взаємодії з більшістю посадових осіб
змагань, а також знання прийнятої поведінки стюарда, правил та інструкцій разом з досвідом і
здоровим глуздом.
Послуги стюарда необхідні на змаганнях від самого високого рівня, де виступають
професіонали, до нижчого. Вершники початківці дуже часто намагаються наслідувати видатних
і більш досвідчених спортсменів, тому правильні методи тренінгу і належна поведінка
досвідчених стає для них прикладом.
Основна мета стюардів полягає в тому, щоб докласти максимум зусиль і гарантувати, що
спортсмени, які беруть участь у змаганнях, ставляться шанобливо до своїх коней, посадових
осіб, глядачів, суперників і всіх, залучених до спорту.
Оскільки не може бути двох однакових змагань, стюарди завжди, у всіх випадках зобов'язані
виносити справедливі і продумані рішення. Шеф-стюард FEI повинен знати стандарти в
кожному випадку і зобов'язаний прагнути завжди допомагати у підвищенні обізнаності і
спортсменів і посадових осіб. Благополуччя коня має бути першочерговим.
3. Кодекс поведінки по відношенню до коня.
Міжнародна Федерація кінного спорту (FEI) сподівається, що всі особи, які мають відношення
до кінного спорту в усьому світі, будуть дотримуватися Кодексу поведінки по відношенню до
коня, затвердженого FEI, а також визнавати і приймати той факт, що благополуччя коня у всіх
випадках є першорядним і ніколи не повинно підкорятися змагальним або комерційним
інтересам.
1. На всіх етапах підготовки і навчання спортивних коней їх благополуччя повинно мати
пріоритет перед будь-якими іншими завданнями. Виконання даної вимоги включає коректне
поводження з конем, правильні методи навчання, кування, сідловки і транспортування.
2. До участі у змаганнях можуть бути допущені тільки здорові, фізично підготовлені і навчені
коні і вершники. Для виконання даної вимоги застосовуються правила, що стосуються
використання медикаментів, хірургічних втручань, що загрожують здоров'ю та безпеці,
жеребости кобил і зловживання допоміжними засобами.
3. Виступ на змаганнях не повинен завдавати шкоди благополуччю коня. Необхідно приділяти
серйозну увагу місцям проведення змагань, стану грунту, погодним умовам, стану стаєнь,
забезпеченню безпеки, а також готовності коней до транспортування після закінчення
змагання.
4. Слід докладати всіх зусиль до того, щоб коням виявлялася необхідна увага після виступів, а
також гарантувалося гуманне поводження після завершення їхньої спортивної кар'єри. Це
стосується належного ветеринарного обслуговування, медичної допомоги при спортивних
травмах, евтаназії за медичними показаннями і забезпечення коням гідних умов в
старості.
5. Міжнародна Федерація кінного спорту настійно рекомендує всім особам, зайнятим у сфері
кінного спорту, прагнути до отримання кращої професійної освіти у своїй галузі.
1. ІДЕЯ СТЮАРДИНГУ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ.
Терміни "стюардинг" і "стюард" (а також ті, що походять від них) можуть мати різне
формулювання, а тому необхідно дати найбільш точне визначення цьому поняттю.
1.1.
Що таке стюардинг?

Стюардинг - це організована служба контролю, що забезпечується групою осіб, призначених та
навчених для спостереження та забезпечення належного відношення до підготовки коней під
час міжнародних змагань.

2. СТЮАРДИНГ.
2.1. Мета стюардингу.
Метою стюардингу є:
- Захист благополуччя коней і гарантія можливості ведення чесної спортивної боротьби для всіх
учасників змагань;
- Допомога організаційному комітету в успішному проведенні змагання відповідно до правил і
Регламентів FEI;

2.2. Навчання стюардів.
Навчання стюардів має проводитися за програмою навчання, розробленою FEI. FEI призначає
керівників семінарів. Для визнання FEI, семінар повинен вестися керівником зі списку FEI. Для
керівників семінарів FEI організовує спеціальні навчальні курси. Кожна Національна Федерація,
або група Національних Федерацій, або регіон, організовують семінари рівня 1-3, які веде один
з керівників зі списків FEI.
Рівень 1
Національні стюарди, які успішно завершили семінар за програмою рівня 1, розробленої FEI.
Цей статус не дає дозволу стюардові бути шеф-стюардом на міжнародному змаганні. Всі
асистенти шеф-стюарда повинні мати статус не нижче цього.
Рівень 2
Щоб отримати цей статус, стюард повинен успішно завершити семінар рівня 1 за програмою FEI
і щонайменше протягом одного року одержувати практику на міжнародних змаганнях. Цей
статус дозволяє стюардам бути шеф-стюардами на всіх міжнародних змаганнях за винятком
Олімпійських Ігор та Чемпіонатів Світу.
Рівень 3
Щоб стати стюардом рівня 3, претендент повинен успішно завершити семінар за програмою
рівня 3. Цей статус дозволяє стюардові бути шеф-стюардом на всіх міжнародних змаганнях,
включаючи Олімпійські Ігри та Чемпіонати Світу.
FEI веде список стюардів рівня 2 та рівня 3.
Перелік документів, знання та наявність яких необхідна під час участі у семінарі:
- Загальний Регламент FEI;
- Ветеринарний Регламент FEI;
- Кодекс поведінки по відношенню до коня;
- Правила FEI з виїздки;
- Керівництво для стюардів з виїздки;
- Програма семінару;

2.3. Організація системи стюардингу (структура та ієрархія).
2.3.1. Директор стюардингу.
Директор стюардингу призначається Бюро FEI з числа керівних співробітників FEI.
Обов'язки директора стюардингу:
- Координація всіх питань стюардингу для всіх дисциплін;
- Взаємодія з почесними генеральними стюардами всіх дисциплін;
- Надання звітів виконавчому директору FEI по спорту і Бюро.
2.3.2. Почесний генеральний стюард.
Почесний генеральний стюард призначається Бюро FEI для кожної дисципліни і несе
відповідальність за всі питання, пов'язані зі стюардингом цієї дисципліни.
Обов'язки почесного генерального стюарда:
- Взаємодія з директором стюардингу та надання звітів кожні шість місяців;
- Взаємодія з регіональними генеральними стюардами;

- Взаємодія з Департаментом виїздки FEI;
- Спільне з керівництвом FEI щорічне складання навчальних програм для стюардів;
- Загальне керівництво стюардингом з виїздки.
2.3.3. Регіональний генеральний стюард.
Регіональні генеральні стюарди призначаються FEI.
Обов'язком регіонального генерального стюарда є надання піврічних звітів по стюардингу у
своєму регіоні почесному генеральному стюардові.
2.3.4. Генеральний стюард.
Кандидатура генерального стюарда, який несе відповідальність за стюардинг на всіх
міжнародних змаганнях, що проводяться в його країні, пропонується Національною
Федерацією. До свого призначення генеральний стюард має стати стюардом рівня 3. Він також
повинен звітувати перед регіональним генеральним стюардом і вносити пропозиції що до
вдосконалення стюардингу.
Обов'язки генерального стюарда:
- Функції контактної особи між своєю Національною Федерацією і регіональним генеральним
стюардом і, якщо необхідно, почесним генеральним стюардом в питаннях, що стосуються
стюардингу;
- Консультації своєї Національної Федерації в питаннях, що відносяться до зони його
відповідальності;
- Знання основних принципів організації міжнародних змагань;
- Наявність хороших знань в ветеринарних питаннях, а також знання пунктів Ветеринарного
Регламенту і юридичної системи FEI;
- Вміння розмовляти, принаймні, на одній з офіційних мов FEI;
- Генеральний стюард повинен інформувати оргкомітет міжнародного змагання про всі вимоги
до стюардингу та безпеки стаєнь в межах своїх повноважень.
Для маленьких Національних Федерацій дозволено призначати одного генерального стюарда
для всіх дисциплін, однак він повинен бути компетентний у всіх дисциплінах, на які
призначається. Генеральний стюард повинен організовувати семінари рівня 1-3 у своїй
Національної Федерації.
2.3.5. Шеф-стюард.
Щоб мати можливість бути шеф-стюардом на міжнародних змаганнях, шеф-стюард повинен
успішно закінчити курс для стюардів за програмою FEI, а також бути в списках стюардів FEI.
Кількість шеф-стюардів в кожній країні має бути пропорційна кількості міжнародних змагань,
що проводяться в країні.
Шеф-стюард має говорити англійською мовою, як на одній з офіційних мов FEI. Це повинна бути
особа, яка має досвід роботи в кінному спорті, особливо у виїздці і добре знає правила і
регламенти з виїздки, ветеринарні правила, а також Загальний Регламент FEI.
Оргкомітет міжнародного змагання вибирає шеф-стюарда зі списків FEI. Якщо змагання
включає кілька дисциплін, шеф-стюард призначається для кожної дисципліни. Один з них
повинен бути призначений головним шеф-стюардом на всі змагання.
Шеф-стюард повинен входити до оргкомітету змагання. Його ім'я має бути надруковано в
програмі змагань. Він несе відповідальність за стюардинг на змаганні і підпорядковується
безпосередньо голові суддівської колегії. Якщо призначений технічний делегат, вони повинні
злагоджено працювати до і під час змагання (див. Додаток 2 ).
Шеф-стюард повинен без зволікання повідомити голові суддівської колегії про всі порушення
правил і регламентів у межах своєї зони відповідальності. Він зобов'язаний доповісти
оргкомітету, голові суддівської колегії, апеляційному журі та технічному делегату про всі дії, які
заслуговують жовтої картки та/або додаткових санкцій. Шеф-стюард має право відповідно до
ст.169.7.1 Загального Регламенту показати спортсмену жовту картку, включаючи, але не
обмежуючись,

за такі дії як жорстокість по відношенню до коня, некоректну поведінку з посадовими особами і
т.д. Під час змагання на весь час дії повноважень шеф-стюард і його асистенти повинні носити
добре видимий бейдж FEI.
Шеф-стюард відповідає за всі питання стюардингу в ході змагання. Після кожного змагання
шеф-стюард повинен відправити звіт до Департаменту виїздки FEI та копію - голові суддівської
колегії, оргкомітету, генеральному стюардові, а також Національній Федерації, на території якої
проходили змагання. Якщо необхідно, в звіт повинні бути внесені рекомендації щодо
поліпшення стюардингу (див. Додаток 1 ).
2.3.6. Асистент стюарда.
Відповідно до масштабу проведення змагань, оргкомітет призначає необхідну кількість
асистентів. Ця особа повинна мати статус стюарда рівня 1.
2.3.7. Команда стюардингу.
Оргкомітет разом з шеф-стюардом повинні вибрати команду стюардингу здатну забезпечити
необхідний рівень стюардингу змагань. Шеф-стюард повинен щодня проводити брифінг з
командою стюардингу. Брифінг проводиться шеф-стюардом і асистентом стюарда до початку
відповідного міжнародного змагання.
Повинні бути порушені наступні теми:
- Спостереження і безпека стаєнь;
- Контроль за тренувальними полями;
- Патрулювання зон з обмеженим доступом;
- Ветеринарна допомога і контроль за застосуванням медикаментів;
- Запобігання жорстокому поводженню з кіньми;
- Виводки;
- Звіти про надзвичайні події на змаганнях;
- Коректна поведінка по відношенню до вершників, коноводів, тренерів;
- Розклад роботи;
- Харчування;
- Розміщення;
- Зони відповідальності;
- Групи стюардингу;
- Порядок прибуття;
- Чергування на стайнях;
- Навчання стюардів;
- Робота стюардів під час тренувань;
- Перевірка кінського спорядження;
- Порядок церемонії нагородження;
- Допінг-контроль.

2.4. Робоче місце стюардів.
Оргкомітет повинен забезпечити стюардів відповідними робочими місцями. Має бути надана
кімната або приміщення зі столом і стільцями, а також напоями, щоб вони час від часу могли
відпочити. Якщо вони працюють на змаганнях, які проводяться на відкритому повітрі,
необхідно докласти зусиль, щоб стюарди перебували під навісом в центрі, або поруч з
тренувальними полями, звідки вони можуть спостерігати за всіма діями спортсменів. Команда
повинна бути забезпечена раціями. Всі стюарди, які обслуговують міжнародні змагання,
повинні носити відповідні відмітні знаки, такі як бейджи, нарукавні пов'язки і т.п., і мати
вільний доступ в усі зони обмеженого доступу, такі як стайні, розминочні поля, місця збору
коней і будь-які інші зони, що знаходяться під контролем оргкомітету.

2.5. Співпраця між посадовими особами FEI і спортсменами.
Зазвичай стосунки між посадовими особами FEI і спортсменами складаються хороші. Не варто
забувати, що у спортсменів є своє бачення, яке може не відповідати правилам і процедурам,
прийнятим на змаганні. Іноді спортсмени можуть інтерпретувати ті чи інші правила на свою
користь. Це прийнятно, якщо вони виступають чесно і не порушують правила.

Набагато краще запобігти порушенню правил, ніж карати після порушення. Для того щоб
втрутитися в потрібний час, необхідно добре знати правила і регламенти. Не потрібно уникати
контакту з вершником, де це можливо, однак це необхідно робити дипломатично, оскільки
такий підхід часто супроводжується критикою.

3. Стайні.
3.1. Допуск на територію стаєнь.
Для забезпечення більшої безпеки стайні повинні бути відгороджені стіною або парканом.
Допуск на територію стаєнь повинен бути обмеженим і контрольованим. Це дає одразу дві
переваги: не допуск осіб, які не мають права входу, і запобігання неконтрольованого виходу
коней. Територія повинна бути досить великою, щоб в екстрених випадках можна було
евакуювати коней. Всі коні повинні розміщуватися на території стаєнь. Коні не можуть залишати
територію стаєнь без ідентифікаційного номера. Скрізь, де можливо, коневози, вантажівки і т.д.
повинні залишатися поза територією стаєнь. Сувора безпека стаєнь є найважливішою вимогою.
Доступ в стайні повинен бути під постійним контролем. Під час змагань вхід в стайні
обмежений. Мають право доступу на територію стаєнь з дозволу Оргкомітету тільки такі особи:
- Вершник і одна супроводжуюча особа;
- Технічний делегат або іноземний суддя;
- Члени суддівської колегії та апеляційного журі;
- Шеф-стюард та асистенти стюарда;
- Члени ветеринарної комісії/делегат;
- Лікуючий ветеринар;
- Офіцери допінг-контролю;
- Офіційний коваль, коваль команди і коваль вершника особистого заліку;
- Особи відповідальні за своїх коней;
- Не більш двох власників на одного коня;
- Представники команд, тренери, коноводи;
- Ветеринар команди і ветеринар вершника особистого заліку;
- Фізіотерапевти, які зареєстровані ветеринарної комісією/ делегатом;
- З дозволу оргкомітету Президент і Генеральний секретар Національної Федерації;
- Представник FEI.
Необхідно щоб особа, яка видає перепустки, була членом оргкомітету.
Контроль доступу.
Система контролю повинна діяти на всіх входах на територію стаєнь. Це є ефективним і
надійним методом ідентифікації коней, які входять до стайні і покидають їх у будь-який час.
Необхідно проявити додаткову пильність при ідентифікації осіб, які входять до стайні в нічний
час, і з'ясувати причини, за якими вони це роблять. Жодна людина, котра не входить у
вищезазначений список, не може бути допущена на територію стаєнь ні вдень, ні вночі. З
дозволу оргкомітету такі особи, як спонсори чи представники ЗМІ можуть пройти на територію
стаєнь в супроводі стюарда. За запитом коноводи можуть залишитися на ніч у стайнях.

3.2. Стюардинг території стаєнь.
Як мінімум один стюард, який підпорядковується безпосередньо шеф-стюардові, повинен бути
присутнім, або бути доступним поблизу території 24 години на добу протягом усіх днів
змагання. Якщо виникає необхідність, йому може допомагати інший стюард. Стюарди повинні
регулярно обходити територію стаєнь для припинення будь-яких форм забороненої роботи або
жорстокості по відношенню до коня. Про будь-які випадки повинно бути негайно повідомлено
стюардові, відповідальному за стайні, який, у свою чергу, зобов'язаний повідомити шефстюарда. Шеф-стюард повинен повідомити про цей випадок голові суддівської колегії. Стюарди
можуть запросити відповідну медичну форму, якщо бачать, що кінь отримує будь-яке
лікування, а також у разі розпилення аерозолів. Отже, обов'язком стюардів є захист
благополуччя коней і запобігання будь-яким формам недозволеної роботи з кіньми.

Стайні повинні:
- Якщо можливо, бути на території проведення змагань;
- Бути або постійними, або тимчасовими;
- Відповідати вимогам місцевого законодавства;
- Мати запасні виходи;
- Мати протипожежне обладнання в робочому стані;
- Мати знаки "Не палити";
- Бути перевірені на рівень безпеки та міцність;
- Бути пронумеровані;
- Мати достатню вентиляцію, воду і підстилку;
- Мати чисту територію і місця зберігання гною;
- Мати місце для зберігання фуражу і підстилки.
- Мати один вхід;
- Бути чистими і добре вентильованими;
- Мати обмежений доступ (безпека);
- Мати мийки для коней;
- Бути достатньо освітленими і маті працюючу електромережу;
- Мати місце для обладнання та амуніції;
- Мати достатню кількість душових кабін і туалетів для грумів;
- На території стаєнь не повинні паркувати автомобілі, вантажівки і мотоцикли; електро-байки і
велосипед допускаються;
- Якщо можливо, приміщення для стюардів повинне знаходитися поблизу від стаєнь;
- Мати інформаційну дошку;
- Мати приймальні відділення для спортсменів;
- Мати мінімум 2 бокси для МПР;
- Мати мінімум 2 бокси для ізоляції;
- Мати кафетерій - "куточок для зустрічей" на території стаєнь;
- Мати можливість отримання акредитації;
- Мати гарячу воду.

3.3. Грум (коноводи).
Якщо необхідно розміщення грумів, воно має бути організовано поблизу стаєнь. Тільки груми,
відповідним чином зареєстровані оргкомітетом і бажаючі залишитися в стайні на ніч, можуть це
зробити.
Відповідальна особа повинна переконатися, що його/її грум або інша особа допущена до
стайні, знайома з вимогами безпеки і процедурою стюардингу на змаганні.

3.4. Пересування по території проведення змагань.
Пересування коней між стайнями, тренувальними полями, місцями для випасу і бойовим
полем має суворо контролюватися. Оптимальна карта переміщень наведена в додатку.
Зрозуміло, що потрібна певна гнучкість залежно від дисципліни і конкретної місцевості, проте,
скрізь, де можливо, необхідно застосовувати оптимальну карту.

3.5. Стюардинг тренувальніх полів.
3.5.1. Тренувальний манеж.
Шеф-стюард повинен переконатися, що всі тренувальні поля знаходяться під наглядом
стюардів весь час, коли вони офіційно відкриті. Він також повинен переконатися в тому, що,
коли тренувальні поля закриті, вони час від часу знаходяться під наглядом.
3.5.2. 10-хвилинний манеж.
Це останній манеж перед виїздом на бойове поле. 10-ти хвилинний манеж є обов'язковим для
Олімпійських Ігор і Чемпіонатів і рекомендується для всіх міжнародних змагань з виїздки.
Манеж, оснащений всім необхідним, повинен мати такий же грунт, як і змагальний. Вершник
може в'їхати в 10-ти хвилинний манеж після вершника, який виїхав з нього на бойове поле. У
10-ти хвилинному манежі одночасно не може перебувати більше одного вершника.
Використання 10-ти хвилинного манежу НЕ є обов'язковим. Стюард повинен бути присутнім

весь час використання манежу. Підгонка спорядження і загальне приведення коня в порядок
дозволені.

3.6. Територія для випасу.
Рекомендується для всіх змагань на відкритому повітрі передбачати територію для випасу. Ця
територія повинна перебувати під нерегулярним спостереженням. Якщо ця територія доступна,
то коні під своїми номерами можуть там тільки пастися або водитись шагом в руках.

4. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ КАРТКИ.
Відповідно до 23-го видання Загального Регламенту, у випадках, зазначених у п. 6.2 (Жорстке
поводження з кіньми) і 6.3 (Некоректна поведінка по відношенню до посадових чи інших осіб,
які мають відношення до змагання), а також в менш серйозних випадках, наведених у
спортивних правилах, голова суддівської колегії, голова апеляційного журі та шеф-стюард
можуть винести відповідальній особі (вершникові) попереджувальну картку. Якщо ця ж особа
отримає другу жовту картку на цьому, або будь-якому іншому міжнародному змаганні
протягом одного року після отримання першої жовтої картки, ця відповідальна особа
автоматично виключається з усіх міжнародних змагань на 2 місяці, починаючи з часу закінчення
змагання, на якому була отримана друга картка. Відповідальність за повідомлення спортсмена
про виключення лежить на Генеральному секретареві FEI. Національна Федерація і оргкомітет
міжнародних змагань повинні переконатися що голова суддівської колегії та шеф-стюард мають
достатню кількість жовтих карток. Голови суддівських колегій та шеф-стюарди повинні
пам'ятати, що коли вони показують жовту картку, вони зобов'язані передати відривну частину
(на правій стороні) жовтої картки відповідальній особі. Вони повинні повністю заповнити ліву
сторону картки і відправити її в Юридичний Департамент FEI.

5. ВЕТЕРИНАРНІ ВИВОДКИ, ОГЛЯДИ І ПЕРЕВІРКА ПАСПОРТІВ.
5.1. Визначення.
Термін "ветеринарний огляд" означає клінічний огляд, що проводиться кваліфікованим
ветеринаром з метою перевірки загального стану здоров'я коня. Ветеринарні огляди також
використовуються для забезпечення безпечних міжнародних перевезень коней. Термін
"ветеринарна виводка" означає процедуру ветеринарної перевірки коня на її здатність
виступити на змаганні. Основне призначення ветеринарної виводки - забезпечити благополуччя
спортивних коней. Термін "перевірка паспортів" означає процес ідентифікації коня і перевірку
того, що вся інформація про щеплення та інші необхідні дані, внесені в міжнародний, або
національний паспорт, визнаний FEI е вірними.
Термін "перевірка ідентичності", "ідентифікація" означає звірку ідентичності коня та його
діаграми в паспорті під час ветеринарних оглядів або виводок.

5.2. Огляди.
(Іноземний) ветеринарний делегат або його заступник повинні оглядати всіх коней, які
прибувають в змагальні стайні для участі в змаганнях, виставках, і для інших цілей. Перший
ветеринарний огляд ("Огляд після прибуття") проводиться якомога швидше після прибуття,
принаймні до того, як кінь буде поставлений в змагальні стайні.
Метою огляду є:
- Підтвердити ідентичність кожного коня згідно їх паспортам;
- Переконатися, що коню зроблені щеплення згідно вимогам поточного Ветеринарного
регламенту;
- Переконатися що всі інші дані внесені в паспорт правильно;
- Перевірити щоб тварина не мала контактів з іншими тваринами, які страждають на інфекційні
або контагіозні хвороби (наприклад, задишка), або не прибула з місць де були інфекційні коні
(див. ст. 1004.4 Ветеринарного Регламенту);
- Провести клінічний огляд щоб переконатися що кінь не є носієм якої-небудь інфекційної чи
контагіозної хвороби. Цей огляд може включати пальпацію кінцівок і тулуба, підрахунок пульсу,

частоти дихання, вимір температури та інші клінічні дослідження, які лікар вважатиме
необхідними. При проведенні огляду кінцівки можуть обмацувати і підніматися/опускатися для
виявлення аномалій. Втім дослідження стану здоров'я не є частиною цього огляду. Отримані
дані вносяться в стандартний аркуш, який супроводжує коня під час усіх наступних оглядів і
виводок. Якщо ветеринар вважає що кінь не може контактувати з іншими кіньми або не
повинен брати участь у змаганнях, то про це необхідно доповісти суддівській колегії та
ветеринарній комісії/делегату для прийняття остаточного рішення. До прийняття будь-якого
рішення кінь повинен знаходитися в ізольованій стайні.

5.3. Виводки.
Метою стандартної процедури виводки є з'ясування можливості участі коня у змаганнях. При
цьому для всіх дисциплін кінного спорту застосовується одна і та ж об'єктивна методика.
Виводка не може проводитись як детальне ветеринарне обстеження для визначення стану його
здоров'я, яке робиться при покупці коня. Застосування принципу "Стан коня не перешкоджає
його участі у змаганнях" грає важливу роль для чесності та об'єктивності при проведенні
виводок.
Рішення на виводці (тобто, допущений, чи не допущений, або призначена повторна виводка )
повинно прийматися спільно комісією, яка складається з суддів і ветеринарів (комісією з
виводки).

5.4. Комісія з виводки.
Відповідальність за допуск або не допуск коня на змагання поділяють між собою суддівська
колегія та ветеринарна комісія/делегат, але рішення повинне гуртуватися на професійній думці
ветеринарів. Комісія з виводки діє як колегія, яка складається з представників суддівської
колегії та ветеринарної комісії. Де це необхідно, точна кількість членів комісії визначається
правилами відповідної дисципліни. У спірних випадках рішення голови суддівської колегії (як
голови комісії) є остаточним. Комісія з виводки повинна перед початком ветеринарної виводки
обговорити з технічним делегатом або іноземним суддею протокол проведення виводки та
інші необхідні питання. Крім того, комісія повинна прийняти місце проведення виводки.

5.5. Вимоги до виводки.
Оргкомітет повинен забезпечити всім необхідним для проведення виводки. Також необхідний
постійний контакт з технічним делегатом/ветеринарної комісією/делегатом, а також шефстюардом для обговорення протоколу проведення виводки задовго до самої виводки.
5.5.1. Місце проведення.
Дуже важливо, щоб грунт, на якому проводиться виводка, забезпечував об'єктивну оцінку стану
коня і можливості його допуску до участі в змаганнях. Поверхня грунту повинна бути такою,
щоб це не вплинуло на зміну результатів виводки. Поверхня грунту завжди повинна бути
твердою, горизонтальною і не слизькою. Це досягається трьома шляхами:
- Нещодавно покладений асфальт. Якщо дана поверхня стара і стала слизькою, це можна
виправити, шляхом додавання невеликого шару піску.
- Очищення поверхні змагальних полів до твердого базового шару (фундаменту). Поверхня
грунту повинна бути зволоженою і утрамбованою з метою запобігання появи будь-яких
нерівностей під час виводки.
- Дорога засипається твердим гравієм або комнем, щоб прибрати всі нерівності.
Якщо виводка проводиться на вулиці, доріжка для огляду коня на кроку і рисі повинна бути не
менше 50 м довжиною, в закритому приміщенні вона може бути коротше. Іноді, при деяких
обставинах, виводка може проводитися на полі для змагань. Оргкомітет повинен обговорити
умови виводки з технічним делегатом і комісією з виводки задовго до початку змагань. У цьому
випадку грунт повинен бути щільно закатаний, щоб відповідати вимогам правил.
5.5.2. Організація.
Територія для виводки повинна бути добре відгороджена від публіки і забезпечена службою
стюардингу з тим, щоб коні подавалися на виводку відповідно до розкладу і швидко уводились
після її проходження.
5.5.3. Бокс для оглядів.

Поблизу від місця проведення виводки має бути організована огороджена ділянка для
детального обстеження коней у випадку, якщо виникають сумніви у можливості їх допуску до
змагань. Ця ділянка повинна розташовуватися окремо і, по можливості, поза місцем
проведення виводки.
5.5.4. Оголошення для глядачів.
Повинна застосовуватися система, що дозволяє публіці стежити за ходом виводки, (необхідно
оголошувати, який саме кінь виводиться, на ньому має бути його ідентифікаційний номер).
Рішення комісії має негайно повідомлятися публіці: кінь допущений, знятий або призначена
повторна виводка.
5.5.5. Безпека коней і коноводів.
На ділянці, де збираються коні перед виводкою, у зв'язку з великою щільністю коней, необхідні
особливі заходи безпеки, які повинні бути забезпечені шляхом постійного контролю цієї
території командою стюардів. Це особливо важливо, якщо у виводці беруть участь жеребці, які
представляють реальну небезпеку для своїх коноводів та інших коней.

5.6. Складання протоколу виводки.
Перша виводка повинна проводитися не менше ніж за 24 години до початку першого змагання.

5.7. Процедура виводки.
5.7.1. Загальні положення.
- Відповідальна особа повинна представляти коня на виводку, якщо було отримано дозвіл від
комісії по виводці. (переданий через шеф-стюарда або оргкомітет).
- Ветеринар може провести поверхневий огляд коня, наприклад, пальпацію кінцівки або іншої
частини тіла, але він не повинен виконувати інші клінічні тести (наприклад, тести на згинання
або рух коня по колу).
- Після огляду на місці кінь проводиться трохи кроком і потім показується на рисі на вільному
поводу, при цьому ведучий знаходиться зліва від коня.
- Ветеринар спостерігає за алюром коня в центрі доріжки.
- Після отримання думок усіх членів комісії з виводки вона приймає остаточне рішення:
допустити, не допустити, або відправити коня на повторну виводку.
5.7.2. Правила виводки коней.
- Кінь представляється на виводку у вуздечці з ідентифікаційним номером.
- Кінь має бути привчений до виводок.
- Ніяких попон або бинтів.
- Ніяких фарб на коні або копитах.
- Стеки не дозволені (якщо це не дозволив голова суддівської колегії).
5.7.3. Навчання і тренування.
Шеф-стюард розміщує на інформаційній дошці в стайнях розклад тренувань. На коні завжди
повинен бути ідентифікаційний номер. При використанні тренувального поля пари вершниккінь завжди повинні залишатися під наглядом стюардів.

6. ПРОЦЕДУРА ВИВОДКИ НА ЗМАГАННЯХ FEI.
Ветеринар/и спостерігає за алюром коня в центрі доріжки. Точне розташування боксу для
огляду, входів і виходів коней, глядацьких трибун може змінюватися в залежності від місця
проведення змагань.

6.1. Використання боксу для оглядів.
Бокс для огляду використовується тільки для огляду коней, стан яких визначається як
"сумнівний".
- Якщо кінь кульгає або чітко видно, що він не здатний брати участь у змаганнях, голова
суддівської колегії/комісія з виводки повинні відразу виключити його.
- У боксі для оглядів повинен працювати тільки один ветеринар-експерт. Він оглядає всіх коней,
які направляються в бокс для огляду.

- При проведенні клінічного обстеження коня в боксі для оглядів необхідно консультуватися з
ветеринаром команди чи особистим ветеринаром учасника. Якщо ветеринар-експерт виявить,
що кінь кульгає або не може брати участь у змаганнях, він повинен доповісти про це
відповідальній особі, яка, можливо, сама захоче зняти коня з змагань, замість того, щоб знову
представляти її комісії з виводки. Однак ветеринар-експерт повинен уникати оголошувати
рішення, підміняючи комісію з виводки. Ветеринар-експерт повинен повідомити відповідальній
особі, що остаточне рішення приймає комісія з виводки.
- Проводиться перевірка фізичного стану коня. Обмацують кожну область, в якій
передбачається наявність порушень або болю. Можуть бути залучені лікарі, які спеціалізуються
на перевірці копит з тим, щоб оцінити ступінь хворобливості в ногах. Дозволено рух кроком і
риссю по колу. Перевірка проводиться до тих пір, поки ветеринар-експерт не буде вважати
отримані клінічні дані достатніми для надання звіту комісії з виводки.

6.2. Повторна виводка.
- Після того, як кінь був оглянутий в боксі для оглядів, і ветеринар-експерт доповів про
результати комісії з виводки, він може бути оглянутий повторно відразу ж після коня, який
проходить виводку останнім, або в будь-який вільний момент в період проведення виводки.
- Повторна виводка може бути проведена на наступний ранок після основної виводки якщо
існують такі обставини, які можуть ставити під сумнів шанси коня бути допущеним до змагань
(наприклад, прибуття коня на змагання за короткий час перед початком виводки). Повторна
виводка включає в себе ще один прохід кроком і риссю, щоб можна було прийняти остаточне
рішення чи може бути кінь допущений до участі у змаганні, чи ні. Якщо кінь допущений до
участі, він може бути підданий допінг-контролю.

6.3. Апеляції.
Рішення комісії з виводки є остаточним і процес апеляції по ньому не передбачені.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ МЕДИКАМЕНТІВ.
7.1. Контроль за застосуванням медикаментів (МСР).
На кожному змаганні, де проводиться тестування (МСР), стюардам повинен допомагати
офіційний ветеринар-дослідник (ветеринар МСР або ветеринарний делегат). У більшості
випадків стюарда попросять проінформувати вершника (відразу після виїзду з бойового поля)
про те, що його кінь буде перевірений за програмою МСР, і згодом супроводжувати коня до
моменту взяття проби. Необхідно, щоб кінь весь час перебував в полі зору стюарда до взяття
проби. Стюард, який допомагає ветеринару-досліднику, повинен бути знайомий з процедурою
тестування. Щоб знати процедуру проведення тестування, необхідно прочитати Керівництво з
тестування, яке можна завантажити з сайту ФЕІ. Стюард повинен проводити обраного коня до
місця забору проб.

7.2. Контроль за застосуванням медикаментів - вершника (WADA).
Перевірка вершників, якщо вона має місце на змаганнях FEI, проводиться за правилами
Всесвітнього Антидопінгового Агентства (WADA). Це означає, що офіційні особи WADA
проводять тестування, як і офіційні особи FEI у випадку з кіньми. Як і у випадку з тестуванням
коней, присутність стюардів необхідна для забезпечення "чистоти" процедури.

8. ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З КІНЬМИ.
Жодна особа не має права жорстоко поводитися з конем під час змагань, або в будь-який
інший час. "Зловживання" означає дію або бездіяльність, яка заподіює або може заподіяти біль
або непотрібний дискомфорт коню, включаючи без обмежень будь-яке з наступних:
- Надмірне застосування рук/ніг і/або стеку;
- Застосування до коня електрошоку;
- Надмірний або тривалий вплив тренуванням або рухом;
- Виступ на виснаженому, кульгавому, хворому коні;
- Підвищення або зниження чутливості будь-якої частині тіла коня;

- Залишення коня без прийнятного харчування, пиття чи руху;
- Використання будь-яких предметів, що можуть заподіяти коню біль.
Будь-яка особа, яка стала свідком жорстокого поводження з конем, повинна повідомити про це
без зволікання у формі протесту (ст. 167). Якщо жорстоке поводження було зафіксовано під час
змагань, про це необхідно повідомити офіційній особі у формі протесту (ст. 167). Якщо
жорстоке поводження було зафіксовано в будь який інший час, про це необхідно у формі
протесту (ст. 167 ) повідомити Генеральному Секретарю FEI для передачі Юридичному
Департаменту.
Кровотеча на тулубі або з роту коня, або сліди використання стеку де-небудь на коні веде до
дискваліфікації (у разі несильної кровотечі з рота, коли кінь прикусив язика або губу, стюард
може дозволити витерти кров, а суддівська колегія дозволяє продовжити виступ. Будь-яка
подальша поява крові призведе до виключення).
Гіперсгібання.
Незважаючи на те, що не виявлено ніяких клінічних впливів гіперсгібання на здоров'я коня,
неправильне застосування згібання може чинити негативний вплив на благополуччя коня. FEI
НЕ дозволяє надмірне або тривале використання гіперсгібання у всіх дисциплінах кінного
спорту.
Стюардам треба бути особливо уважними.
Візьміть до уваги наступне:
- Правильний ідентифікаційний номер повинен завжди бути на коні;
- Що до вершників, то стюард застосовує Правила змагань з виїздки;
- Грум може їхати верхи тільки кроком та на довгому поводу;
- Ніякі допоміжні поводи на коні не дозволені;
- Рекомендується наявність 2х – 4-х тренувальних полів, коли стайні відкриті;
- Стек - застосовуються Правила змагань з виїздки;
- Ногавки, бинти дозволені;
- Шпори: застосовуються ті ж правила, що в змагальному манежі (Правила змагань з виїздки);
- Шапочки від мух дозволені за рішенням суддівської колегії /технічного делегата (згідно з
правилами з виїздки).
Не дозволяється:
- Будь-яка дія або метод тренування, які можуть розглядатися як зловживання по відношенню
до коня;
- Особам, відповідальним за коней, демонструвати надмірну увагу до інших, створюючи
небезпечні ситуації;
- Працювати з землі за винятком роботи на корді;
- Допускати кровотечу на тулубі коня або з рота, або наявність будь-яких інших слідів, що
свідчать про надмірне застосування стеку де-небудь на коні (у разі несильної кровотечі з рота,
причиною якого могло бути прикусування конем свого язика або губи, стюард повинен
дозволити прополоскати або протерти рот, а суддівська колегія дає дозвіл продовжити виступ;
будь-яка наступна поява крові в роті коня означатиме виключення);
- Використовувати допоміжні поводи за винятком роботи на корді, де дозволені бічні розв'язки;
- Без дозволу показуватися верхи або ходити пішки по головній арені;
- Без дозволу в'їжджати в 10-хвилинний манеж, коли він ще зайнятий, або час вершника ще не
підійшов;
- Використовувати недозволені види трензелів та мундштуків (згідно з правилами з виїздки).

9. РІЗНЕ.
9.1. Глядачі.
З метою безпеки глядацькі місця повинні знаходитися на деякій відстані як від бойових полів,
так і від місць, куди коні доставляються і де вони тренуються. Час від часу повинен проводитися
огляд всіх місць проведення змагань.

9.2 Грунт.
Поверхня грунту на тренувальних полях має велике значення. Коні проводять набагато більше
часу на тренувальних полях, ніж на бойових. У разі необхідності, оргкомітет у будь-який момент
повинен бути готовий поліпшити стан грунту і навіть перенести тренувальне поле в інше місце
при його наявності в разі, якщо стан поверхні поточної арени стає неприйнятним, або якщо його
визнав таким іноземний суддя /технічний делегат/ стюард.

9.3. Розклад на тренувальних полях.
Складений розклад використання тренувальних полів має бути виданий всім зацікавленим
особам і опублікований. Про всі зміни необхідно повідомляти наскільки можливо швидко.
Скрізь, де це можливо, необхідна гнучкість у складанні розкладу тренувань, і поля повинні бути
відкриті поза встановленого часу, якщо отримано відповідний запит.

9.4. Реклама на вершниках і конях.
На всіх змаганнях, крім Регіональних та Олімпійських Ігор, що проходять під егідою МОК (див.
Спеціальні Правила), спортсмени можуть носити одяг, або мати спорядження з маркою
виробника або спонсора, як зазначено нижче:
9.4.1. Марка виробника.
На бойових полях та під час церемонії нагородження марка виробника одягу та спорядження
не повинна зустрічатися більше одного разу на кожному з видів одягу та спорядженні і не може
перевищувати 3-х кв.см. для одягу та спорядження. Якщо виробник одягу та спорядження
виступає спонсором, див. пункт 9.4.2.
9.4.2. Марка спонсора.
На бойових полях та на церемонії нагородження марка виробника одягу та спорядження не
повинна зустрічатися більше одного разу на кожному з видів одягу та спорядження і не може
перевищувати:
- 200 кв.см. на кожній стороні сідла;
- 80 кв.см. на одній стороні куртки або верхнього одягу по висоті нагрудних кишень;
- 16 кв.см. на кожній стороні коміру сорочки.
9.4.3. Марка спонсора команди.
Оргкомітети Чемпіонатів або офіційних командних змагань можуть вказати в положенні про те,
що такі логотипи не дозволені в Кубку Націй, за винятком логотипу спонсора команди.
9.4.4. Змагання /марка змагання/, реклама.
1. На всіх міжнародних змаганнях оргкомітет може помістити логотипи або імена спонсорів на
одяг осіб, які знаходяться на полях, а також на номери і нагрудники учасників, які надягають
поверх одягу під час присутності на бойових полях та церемонії нагородження. Розмір імені або
логотипу спонсора не повинен перевищувати 100 кв.см.
2. Реклама може бути присутня по обидва боки арени після угоди з ТБ.
3. Відповідно до цієї статті бойові поля - це всі місця, де спортсменів судять судді, або їх коні
проходять ветеринарну перевірку або виводку.

10. ЮРИДИЧНІ ПРОЦЕДУРИ І САНКЦІЇ.
10.1. Юридична база.
Шеф-стюард і офіційні особи повинні бути знайомі з наступними правилами і регламентами,
знати свої завдання, зону відповідальності та організацію FEI.
Шеф- стюард повинен знати:
- Загальний Регламент;
- Ветеринарний Регламент;
- Правила та меморандум з виїздки;
Звичайно, неможливо вивчити всі правила на пам'ять. Тому основним пріоритетом є знання
основних пунктів правил, що відносяться до зони відповідальності.
Основні принципи це:
- ДОПОМАГАТИ;

- ЗАПОБІГАТИ;
- ВТРУЧАТИСЯ;
У відповідності з висловом "запобігти хворобі простіше, ніж лікувати її", перше, що повинні
зробити офіційні особи, це переконатися, що все організовано за правилами. Зі свого боку
спортсмени також зобов'язані знати правила, в тому числі, що стосуються їх коней і підготовки
та участі у змаганні. Юридична система досить складна навіть для професійного юриста. Тому
потрібно бути знайомими з правилами, щоб можна було знайти необхідний пункт, при цьому
немає необхідності вчити всю систему на пам'ять. При виникненні проблеми рекомендується
навіть добре інформованій особі
уважно вивчити відповідну статтю правил до моменту прийняття рішення. Якщо хтось
висловлює неформальну незгоду з рішенням офіційної особи і продовжує наполягати на своєму
після обґрунтування прийнятого рішення, офіційна особа має ввічливо попросити скласти
скаргу у письмовій формі. Якщо той, хто не згоден не є особою, яка має право на подібні дії, це
необхідно взяти до уваги.

10.2. Кілька практичних порад.
Перше, що необхідно, це зібрати факти про подію, яка ще не була розглянута. Після цього може
бути винесено рішення, засноване на реальних і доведених фактах. Наявність свідків є дуже
важливим моментом при прийнятті рішень.
Якщо скарга (в тому числі неформальна) обґрунтована, подякуйте особі, яка її подала,
вибачитеся і виправте помилку, проте в цьому випадку необхідна обережність з двох причин:
ретельно подумайте, перш ніж змінити своє рішення: офіційна особа, можливо, була правою.
Крім випадків, що вимагають швидкого рішення, необхідно знайти спокійне місце, де вас не
зможуть підслухати. Кожна сторона має право на неупереджене слухання з можливістю
викласти свою точку зору і надати факти. Судді, інші офіційні особи і стюарди, які були присутні
на арені, або в іншому місці, також можуть давати показання як свідки. У разі скарг на грубу
жорстокість, необхідно якомога швидше оглянути коня і викликати ветеринара. Якщо на коні
видно сліди лікування, необхідно вказати на них відповідальній особі. Якщо навіть ви самі
стали свідком жорстокості, то до прийняття рішення попросіть відповідальну особу
прокоментувати інцидент. Якщо про інцидент було повідомлено, не забувайте, що офіційні
особи повинні отримати заяву в письмовому вигляді і показання свідків (безпристрасні!). Ці
документи повинні бути підписані і на них повинна стояти дата (і, якщо можливо, час). Нарешті,
хоча непрофесіонал не може бути кваліфікованим експертом в юриспруденції, важливо бути
неупередженим і терплячим і дати кожній зі сторін можливість висловитися, задати питання
свідкам, оцінити ступінь тяжкості порушення (якщо це є предметом обговорення ) і прийняти
неупереджене рішення, відповідне спортивному духу.
Хто повинен добре знати правила?
- Голова суддівської колегії;
- Іноземний суддя/технічний делегат;
- Голова апеляційного журі;
- Шеф-стюард;
- Ветеринарний делегат/голова ветеринарної комісії.

10.3. Протести.
1. Протести можуть бути подані проти будь-якої особи, залученої до діяльності на будь-яких
міжнародних змаганнях, що проходять під егідою FEI, у разі порушень Статутів, Правил,
Регламентів або загальних принципів поведінки, правил чесної спортивної боротьби або
прийнятих стандартів спорту, що мали місце під час змагань або в будь який інший час.
2. Протести можуть бути подані тільки Президентами Національних Федерацій, офіційними
особами, представниками команд або, у разі відсутності представника команди,
відповідальною особою або ветеринаром команди, відповідальним за коней, які беруть участь
у змаганнях, крім випадків жорстокого поводження з кіньми, протест за якими може подати
будь-яка особа.

3. Протести з питань порушень Статутів, Правил, Регламентів в організації або підготовці
змагань, включаючи зазначені в пункті 7 нижче, повинні бути подані суддівській колегії, яка
відповідає за дані змагання. Протести з усіх інших питань мають бути подані апеляційній комісії
яка, відповідає за дані змагання. У разі відсутності апеляційної комісії, протести подаються
суддівській колегії.
4. Протести, що мають відношення до питань, що не припадали на міжнародні змагання, або не
мали до них відношення, подаються Генеральному Секретарю і розглядаються Трибуналом FEI.
Випадок слід вважати таким, що має відношення до змагання, якщо він стався під час поїздки
до місця проведення змагань, або після прибуття, включаючи періоди карантину, тренувань
або акліматизації.
5. Протести, подані Генеральному Секретарю для передачі в Трибунал, повинні бути отримані
Генеральним Секретарем не пізніше 14 днів після закінчення змагань.
6. Протести повинні бути надані безпосередньо голові суддівської колегії, голові апеляційної
комісії або Генеральному Секретарю у письмовій формі із підписом особи, яка подає протест, з
описом інциденту, прізвищами свідків і необхідною сумою застави.
7. Незалежно від будь-яких обставин, протести на будь-які з наступних випадків можуть бути
подані тільки суддівській колегії і протягом зазначеного часу; рішення суддівської колегії за
даними питаннями є необхідною попередньою умовою для подачі апеляції в апеляційне журі:
- Протести, що стосуються допуску вершника або коня, або стану арени, подаються не пізніше
30 хвилин до початку відповідного змагання.
- Протести, що стосуються інцидентів під час змагань або при розподілі по зайнятим місцям,
подаються не пізніше 30 хвилин після оголошення результатів.
8. Незалежно від будь-яких обставин, Генеральний Секретар може, при виникненні
специфічних обставин, на свій розсуд, передати в Трибунал протест на будь-яку особу або
організацію, поданий будь-якою особою чи організацією, або за своєю власною ініціативою з
будь-якої нагоди, в будь-який час навіть без внесення застави.
9. Будь-яка особа, яка подає протест, повинна, по можливості, забезпечити свідків інциденту
або будь-яких інших видів порушень і просити їх свідчити проти особи, яка допустила
порушення, або отримати від них письмову заяву, належним чином підписану, з зазначенням
прізвища очевидця та його адреси.
10. Про всі дії або бездіяльність по протесту іноземний суддя, технічний делегат, ветеринарний
делегат та іноземний ветеринарний делегат повинні повідомляти Генеральному Секретарю.

10.4. Звіти.
По закінченні змагань офіційні особи повинні відправити звіти Генеральному Секретарю FEI
відповідно до вимог Загального Регламенту і правил дисциплін. Питання, що викликали
протести, також повинні бути включені в звіти.

10.5. Апеляції.
1. Апеляція може бути подана будь-якою особою чи організацією з метою захисту своїх
інтересів на рішення, винесені будь-якою особою, якій це дозволено Статутами, Правилами,
Регламентами (див. пункт 2 нижче):
1.1 Апеляційною комісією - на рішення суддівської колегії;
1.2 Трибуналом FEI через Генерального Секретаря - на рішення апеляційної комісії або одного
члена трибуналу;
1.3 Спортивним Арбітражним Судом через Генерального Секретаря - на рішення Трибуналу.
2. НЕ приймаються апеляції:
2.1 На рішення Генерального Секретаря за статтями 159.6.1-4.
2.2 На рішення апеляційної комісії з апеляцій, поданих на рішення суддівської колегії.
2.3 Див стор. 46 Загального Регламенту.
3. У апеляційну комісію апеляції повинні подаватися в письмовому вигляді, підписаними і
доповнюватися або письмовими свідченнями, або присутністю одного або більше свідків, і
подаватися не пізніше однієї години після винесення рішення суддівською колегією.

4. У разі відсутності апеляційної комісії, апеляції до Трибуналу повинні подаватися
Генеральному Секретарю письмово, підписаними апельованою особою або її представником і
доповнюватися або письмовими свідченнями, або присутністю одного або більше свідків на
призначеному слуханні, і подаватися Генеральному Секретарю протягом 14 днів після
закінчення змагань.
5. Апеляції до Трибуналу FEI повинні подаватися Генеральному Секретарю письмово,
підписаними апельованою особою або її представником і доповнюватися або письмовими
свідченнями, або присутністю одного або більше свідків на призначеному слуханні, і
подаватися Генеральному Секретарю протягом 30 днів від дати отримання Генеральним
Секретарем повідомлення про попереднє рішення.
6. Апеляції до Спортивного Арбітражного Суду мають подаватися Генеральному Секретарю
апельованою особою або її представником з усіма необхідними документами згідно з
процедурою САС:
6.1 У випадку апеляцій на рішення Трибуналу апеляція повинна потрапити до Генерального
Секретаря протягом 30 днів від дати отримання Генеральним Секретарем повідомлення про
попереднє рішення.
6.2 Копія рішення по апеляції має бути направлена Генеральному Секретарю.
6.3 Не розглядаються апеляції отримані Спортивним Арбітражним Судом після закінчення
тимчасових меж, зазначених вище.
7. Ніяке нове свідчення не може прийнято до апеляції, крім випадків, коли доведено, що нове
свідчення не могло бути отримане до початку слухання.

10.6 Штрафи.
1. Голова суддівської колегії, голова апеляційного комітету та шеф-стюард замість процедур,
зазначених в юридичній системі, можуть показати жовту картку (попередження) відповідальній
особі як вручну, так і будь-якими доступними засобами. Отримання жовтої картки НЕ тягне за
собою штрафів до тих пір, поки не будуть зроблені нові порушення.
2. Штраф, накладений в даному випадку, може складатися з комбінації грошових штрафів,
призупинення та дискваліфікації. Розмір грошового штрафу і тривалість призупинення повинні
бути вирішені згідно принципів, згаданих у вище наведеному пункті 6 і враховувати обставини
події.
3. Всі грошові штрафи, накладені будь-якою особою юридичної системи, належать FEI. Вони не
повинні перераховуватися оргкомітету чи будь-якій іншій особі. Будь-яка особа, що не сплатила
чек протягом 30 днів після його отримання, переводиться в список "призупинених" до
погашення заборгованості. Якщо через неуважність штраф був переведений оргкомітету чи
іншій особі, сума повинна бути перерахована у FEI.

11. ЗВІТ ТА ПЕРЕВІРКА ВИКОНАНОЇ РОБОТИ.
11.1. Після змагання.
Заповніть форму звіту, яку ви отримали від FEI або своєї Національної Федерації (генерального
стюарда ), та надішліть її в FEI відразу після закінчення змагань та копії оргкомітету змагань,
Національній Федерації, регіональному генеральному стюардові і генеральному стюардові (а
також генеральному стюардові своєї Національної Федерації, якщо змагання проходили в іншій
країні). Обговоріть з оргкомітетом всі питання, що потребують покращення в наступні роки.
Це може допомогти підвищити стандарти проведення змагань у наступному:
- Підвищити загальний інтерес до кінного спорту;
- Скласти спеціальну угоду оргкомітету з офіційними особами і службовцями, яка допоможе
провести наступні змагання;
- Підвищити інтерес спортсменів і сприяти використанню принципів чесної гри;
- Сприяти благополуччю коней.

11.2. Контрольний список шеф-стюардів.
11.2.1. Керівництво для шеф-стюардів.

- У вас є список імен інших офіційних осіб?
- У вас є інформаційні листівки для спортсменів?
- Чи є на інформаційній дошці англійською або французькою мовою загальна карта місцевості з
позначенням розминочних та тренувальних полів, розклади, важливі телефонні номери,
стартові протоколи, технічні результати?
- Чи видані відмітні значки і пропуски для тих, кому дозволено доступ в стайні?
- Чи доступний телефонний довідник?
- Чи встановлені поштові скриньки для представників команд?
- Чи доступний список всіх коней, які виступають на змаганні?
- Чи готові ідентифікаційні номери для передачі грумам при ветеринарному огляді по
прибуттю?
11.2.2. Матеріально-технічне забезпечення.
Чи є наступне задовільним:
- Розміщення грумів (поза стайнями)?
- Розміщення ваших асистентів?
- Харчування ваших асистентів?
- Чи доступна питна вода для стюардів?
- Ви і ваші асистенти забезпечені радіо, раціями або телефонним зв'язком?
- Чи є окреме приміщення для стюардів (біля входу, виходу, чи мається необхідне обладнання)?
11.2.3. Медичні та ветеринарні служби.
- Чи доступні служби швидкої допомоги, лікар і ветеринар під час тренувань?
- Лікуючий ветеринар доступний цілодобово?
- Чи є ізоляційні бокси?
- Чи є одне спеціальне місце для ветеринарного лікування і можливість спілкуватися з іншими
ветеринарами?
- Чи є 2 бокси для МСР (у тихому місці)?
- Чи доступний навчений стюард для допомоги у проведенні МСР?
- Чи готове обладнання для проведення МСР (приміщення, холодильник, стіл, стілець)?
11.2.4. Стайні.
- Чи є тісна взаємодія з особою, яка відповідає за стайні?
- Чи знаходяться коневози і вантажівки за межами території стаєнь?
- Чи добре огороджена територія стаєнь?
- Чи достатньо великі та безпечні денники?
- Чи є список коней, які стоять у стайні?
- Денники пронумеровані правильно?
- Яка вентиляція?
- Допуск до стаєнь контролюється вдень і вночі?
- Чи ведуться записи нічних відвідувань?
- Чи є задовільним стан точок доступу до води і душових?
- Чи працює електрика?
- Чи організована служба нічного спостереження за кіньми?
- Чи є в стайнях достатня кількість протипожежного обладнання?
- Чи доступний коваль?
- Чи організовано місце для зустрічей/кафетерій?
11.2.5. Огляди і виводки.
- Чи була організована зустріч коней (ідентифікація і огляд) стюардами і ветеринаром?
- Чи готові ідентифікаційні номери?
- Місце для виводки:
- Рівне?
- З твердою поверхнею?
- Чи не слизьке?
- Чи є достатня кількість стюардів?

- Чи задовільний стан боксу для оглядів?
- Чи є списки учасників, стіл, паспорта, гучномовець, батоги, збирач гною?
- Чи достатньо місць для глядачів?
- Чи не допускаються глядачі/власники до місця виводки?
11.2.6. Тренувальні поля.
- Чи достатньо місця для розминок?
- Робота на корді ведеться в окремому місці або за окремим розкладом?
- Призначаються кращі стюарди для спостереження за розминочними полями в день?
- Організовано розклад тренувань?
- Чи підтримується хороший стан грунту?
- Грунт на тренувальному полі такий же, як на бойовому?
- Пронумеровані поля?
- Чи є стан букв в манежах прийнятним?
- Чи є місце для стюардів, де можна сховатися у випадку несприятливих погодних умов?
- Швидка допомога для коней:
- Вона функціонує?
- Вона пов'язана з транспортним засобом?
- Вона легко доступна?
- Де ключі?
- Чи є необхідне обладнання на непередбачувані випадки:
- Екран (ширма захисна)?
- Недоуздок і мотузки?
- Якщо щось трапиться, чи мається план?
- Хто черговий?
- Чи була проведена репетиція?
- Хто може встановити екран (ширма захисна)?
- Швидка допомога для людей і лікар?
11.2.7. Розминка.
- Чи доступний список тих хто стартує?
- Як організоване місце збору коней? Чи потрібна допомога стюардів (якщо так, чи достатньо
стюардів)?
- Чи знаходиться місце для роботи на корді окремо?
- Чи є коваль, готовий взятися за роботу після розминки?
- Організоване збереження стану грунту?
- Чи є контакт між суддівською колегією і шеф-стюардом?
- Організована церемонія нагородження суддівською колегією спільно з оргкомітетом?

